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 םייה ןיימ ןופ תונרוח יד ףיוא
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 -ימאק ןכעלטפאטשלעזעג ןכרוד ןבעגענסיורא זיא ךוב סאד

 ;טניירפ ןוא ריע-ינב ןופ טעט

 (רעריסאק) גרעבסקילג ןאעל .(רעציזראפ) לעדיר שינאמ
 ,ןאמרעביל הירא ,ןייטשרעבליז השמ םהרבא ,לעשזרא קחצי

 ,עקפילש .נ .ב ,ןייטשלקניפ ריאמ הדוהיי .ןאמקאבאט לארשי

 יד ןוא ןיטשרוב לדנעמ ,וועק לאומש ,ןיוועל בד ,קיטסיק דוד

 : רעביירש

 ,ןאמסייוו לאירבג ,יקצעשזראווד .מ ריד .םיובטסאמ לאוי
 ,ןיימשניבור רזעילא ,יאתבש .ק ,(רענידסעטאג) והידכוע יכדרמ
 .ףראדסנאמ בקעי רעסישזער ןוא ןאמכאר בייל

 תורומש תויוכזה לכ

 ט00צ11814 םִצ ׂח. חהואקוו.םפה

 ףיס1-!{גטנקט/ 79

 תוילגרמ קחצי :;טנכייצעג עליה

 לארשיב םפדנ
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 יראה-ביל ןיימ ןופ קנעדנָא םעד טקילייהעג

 "עי ,לטָאמ :רעדירב עניימ ,עבָאט ,עמאמ עקיצ

 ערעייז טימ רתסא רעטסעווש ןוא דוד ,המלש ,בק

 '.טױט ןיא ןעמוקעגמוא ןענעז עכלעוו ,תוחּפשמ

 ןופ) הקבר'הנח יורפ ןיימ ;קענאדיימ רעגאל

 ילגָאװ ןפיוא ןברָאטשעג ,(בוט'סוי :םײה רעד

 ןיימ -- ןוא ןאטסיקעבזוא ןטײװ םעניא -- געװ

 ידעש ןופ תונברק 25.000 יד ,הדע רענעטינשראפ

 ןעמוקעגמוא ןענעז עכלעוו ,טנגעגמוא ןוא ץעל

 .םיאמט עשטייד יד ךרוד םשה-שודיק ףױא



 רעטרעוו ראפ א

 טשינ ,ךיז טייטשראפ ,טָאה "ץעלדעש ןברוח, ךוב סרעבליזנייפ ךלמילא

 -יטכערּפ רעד ןופ לאירעטאמ ןצנאג םעד ןּפעשסױא ןוא ןעמענמורא טנָאקעג

 רעד ןגעוו טעברא עטסנרע ןוא עקיגָאװ א רעבָא זיא סע .ץעלדעש טָאטש רעק

 -על ערעייט יד ןעמאזוצ ךיז ןּפינק סע ווו ,טראוונגעק ןוא טי:הנעגנאגראפ

 א ראפ טפמעקעג קידתונשקע ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ תורוד ןונ םעדעפ-סנב

 .ןבעל רענעש ןוא רעסעב

 ינעמ ןוא ןעיידיא יד טרעדלישעג רבחמ רעד טָאה תומילש סיורג טימ

 -ער סָאװ ,טָאטש רעקיזָאד רעד ןיא טפמעקעג ןוא טבעלעג ןבָאה סָאװ ,ןשט

 -טנגוי ןוא תובהלתה טימ .ןלױּפ ןשידיי ןיא טעטשד-דראגנאווא יד ןופ ךיז טנכ

 -יטסינויצ יד ןופ ןעייר יד ןיא ןפרָאװעג ךיז ןדַײ רעצעלדעש ןבָאה ןערב ןכעל

 ןבָאה רעטעברא עשידיי רעצעלדעש יד יװ ,טקנוּפ ,רעפמעק ןוא רעיוב עש

 סָאװ ,1905 ןיא ןעייר ערענָאיצולָאװער יד ןיא ןפרָאװעג ןערב ןצנאג ןטימ ךיז

 .הביבס רעקימורא רעד ףיוא טקריוועג קראטש טָאה

 רעטקאראכ םעד ןבעג וצ ןעגנולעג ןרעבליזנייפ זיא ןבראפ עטלוב ןיא

 ןופ ערעדנא ץנאג ,עקיטראנגייא ןשטנעמ ןעעז רימ ,ןּפיט ןוא ןשטנעמ ןופ

 -אכ םעד זנוא ןזייוו וצ ןעגנולעג ןרעבליזנייפ זיא טימרעד .טעטש ערעדנא

 .ץעלדעש ןיא טבעלעג ןבָאה סָאװ ,ןדיי תורוד ןופ טראנגייא ןוא רעטקאר

 ךס א ךָאנ ךוב םעניא ןעמוקניירא טנָאקעג ןבָאה סע זא ,ךיז טייטשראפ

 .ץעלדעש ןקילָאמא ןופ ןדָאזיּפע עטנאסערעטניא

 יד ןענעז ךָאד ןוא טרעהעג רָאנ רעבליזנייפ טָאה ןטייצ עקילָאמא יד ןופ

 .ןָאט ןקיטכיר א ןיא ןבעגעג טייהנעגנאגראפ רעטלא רעד ןופ רעדליב עלא

 -רעלטיה עכעלקערש יד סיורא רעבליזנייפ .א זנוא טגנערב רקיע רעד רעבָא

 .גנוטסיווראפ ןוא ןברוח ןופ ןרָאי

 עכנאמ -- ןזיולב ןאראפ ךיוא ןענעז ךוב םעניא זא ,ךיז טי טשראפ סע

 ןייק טשינ ןגָאז סָאװ ,ןשטנעמ ןופ ןעמענ לייט א ןוא עגנאל !נ ןעגנורעדליש

 זיולב רָאנ טשינ ,טרעוו ןקיטכיוו א ךוב סָאד טָאה ןיימעגלא ןיא רעבָא .ךס

 ,טלעוו רעטיירב רעד ראפ ךיוא רָאנ ,טָאטש רעד ןופ ןשטנעמ עשימייה ראפ

 רעכיירטסייג רעד ןוכ טייהנעגנאגראפ רעד ןופ ןענרעל ךס א טעװ סָאװ

 .ץעלדעש ,טָאטש

 םיובטסאמ לאוי



 רב ח מ ןופ טרָאוו א

 פנעגייא טימ ,טָאטש רענעגייא ןא ןופ ןברוח ןגעוו ןביירש וצ רעווש

 טשינ רעמ זיא סע עכלעוו ןופ ,םירבח ןוא טניירפ ,םיבורק ,ןשטנעמ עביל

 עטנערברעד טשינ ,עקידנרעגלאוומודא ,שא ןטָאשעצ לסיב א יװ ,ןבילבעג

 יזָארג טימ ןוא ,ןסאג יד ףיוא עטריקורבנייא ,תובצמ עטּפאלקעצ ,רענייב

 .ןעמייה ערעייז ןופ טרָא ןפיוא םירבק יװ ,ךעלגרעב ענעסקאוואב

 יװ ,ןלייצרעד סָאװ ,ןלאירעטאמ ןיא ךיז ןעלבירג ןוא ןרירוצוצ רעווש

 וועג טקינייּפראפ ןענעז ערעייט ןוא עביל ,עטנעָאנ ,ענעגייא ערעזנוא יוזא

 יז יוזא יו ,סעימעדיּפע ןוא ץומש ךרוד ,טפאשגנע ןוא רעגנוה ךרוד ןר

 יעג טקאהעצ רעדָא ןסָאשרעד ,ןרעמאקיזאג ןיא ןרָאװעג טקיטשרעד ןענעז

 ,ןלאירעטאמ ;טייהרעקידעבעל ןרָאװעג ןבָארגאב ,סנזייא עּפמעט טימ ןרָאװ

 ןעמוקאב רעדָא ןרָאװעג טלטרעפעצ ןענעז רעדניק יוזא יוװ ,ןלייצרעד סָאװ

 יד ןיא רעדָא ,ןגיזא יד ראפ ךעלכעליימ עטנפעעגפיוא ערעייז ןיא ןליוק

 .סעמאמ ערעייז ןופ סמערָא

 'רעטנוא רעזנוא ןופ תוברוח יד ףיוא טלגָאװעג בָאה ךיא ןעוו ,רעבָא

 ץלא ,הדע רענעטינשראפ רעזנוא ןופ םירבק יד ףיוא ,םייה רענעגנאגעג

 בָאה ,ענעבילבעגנבעל עטלייצעג יד ןלייצרעד סע סָאװ ,טרעהעג ןוא ןעעזעג

 ןעועג זיא לאפוצ רעדנילב א בוא :טכארטרעד ךיז ןוא טכארטעג ךיא

 ןעמ ןוא הדע רעד ןופ לרוג םעד טלייטעג טשינ טָאה ןעמ סָאװ ,םרוג רעד

 ןלָאצ ןזומ רימ .סעּפע וצ סָאד טעטכילפראפ ,ןבילבעג ןבעל קילעפוצ זיא

 -ראפ-שיגארט רעזנוא קידלוש ןענעז רימ סָאװ ,בוח ןקיליײה ןוא ןסיֹורג א

 סָאװ ,םעד ןופ ןוא ןזייוואב ןופ ךמס ןפיוא ןענעכייצראפ ;הדע רענעטינש

 טָאבעג םעד ןייז וצ םייקמ טימרעד ןוא ענעבילבעגנבעל יד ןלייצרעד סע

 יד תורוד עקיטפניק יד ראפ ןלייצרעד -- ךנבל תדגהו ןופ ןוא רוכז ןוּכ
 .ןענרעל סעּפע ןופרעד ךיוא ןוא ןדייל ןוא ןייּפ רעייז ןופ הליגמ

 טזומעג ייברעד ןוא ןביירש ,ןעלמאז ,ןענעכייצראפ ןביוהעגנָא בָאה ךיא

 ,טייהקנארק ערעווש :ןטייקירעויש ןוא ןעגנורעטש ענעדישראפ טימ ןפמעק

 טייקיזָאלמײה ;טעברא ןיימ ןיא טרעטשעג טייצ רעגנאל א ףיו: טָאה סָאװ

 ייטליגכיילג רעד טימ ןפמעק ךיוא יו ,לארשי ןייק געוו-רעדנאוו רעד ןוא

 ןיא ןוא דנאל ןיא טיילסדנאל ערעזנוא ןופ גנואיצאב רעטלאקיזייא רעק

 םוצ ןזיוועגסיורא ףליהטימ םוש ןייק רָאנ טשינ ,טשינ ןבָאה סָאװ ,דנאלסיוא

 ,ווירב ףיוא ןרעפטנע וצ טקיליוואב טשינ וליפא רָאנ ,ךוב ןופ ןעניישרעד



 סיוא-טעז .טעברא רעד טימ גנאהנעמאזוצ ןיא ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז סָאװ

 ..ןסעגראפ ליוו ןעמ

 -ָאק רעכעלטפאשלעזעג רעד טָאה ךוב ןופ ןעניישרעד םוצ ןפלָאהעגוצ

 -ומרעד רעד קנאד א ךיוא יו .ןפאשעג קעווצ םעד וצ ךיז טָאה סָאװ ,טעטימ

 : רעביירש יד ןופ גנוקיט

 -בוע יכדרמ ,ןאמסייוו לאירבג ,יקצעשזרָאװד .מ ר"ד ,םיובטסאמ לאוי

 -סנאמ בקעי רעסישזער ,ןאמכָאר בייל ,ןייטשניבור רזעילא ,יאתבש .ק ,והיד

 .ףרָאד

 ןאמסייוו לאירבג רעביירש םעד ,טניירפ ןיימ טמוק חוכ-רשיי ןסיורג א

 סָאד ןטיירגוצ ןפלעה םייב ףליהטימ רעשיטקארּפ ןוא רעקידתושממ ןייז ראפ

 -יא ןפלעה ןראפ ןייטשלקניפ ריאמ הדוהי ,ןיזוק ןיימ ךיוא יו ,קורד םוצ ךוב

 ץציא טגָאז עלא ייז -- ןישאמ-ביירש רעד ףיוא טּפירקסונאמ םעד ןביירשרעב
 ,קנאד ןקיצראה ןוא ןכעלטנפע ןייז רבחמ רעד

 'נוא ךָאנ טנעמונָאמ רעלופ רעד ןייז וצ טשינ טרידנעטערּפ ךוב סָאד

 ,ןברוח רעד זיא סיורגיוצ .הדע רענעטינשראפ ןוא טָאטש"-םייה רעבורח רעז

 רענעדיישאב א זיא ךוב עקיזָאד סָאד .ןּפעשסיו ; ןענָאק ץלא לָאז דיחי א זא
 ,טנעמונָאמ אזא וצ רעייטשוצ

 -וי :טסייה סָאװ ,לטיּפאק ןקירעיורט םוצ טרירעגוצ םיוק ךיז בָאה ךיא

 קידנטלאה ,ןטּפשמ וצ ןטימעגסיוא -- רעבָא ,יײצילָאּפ עשידיי ןוא טארנד
 ןיב ךיא ןוא ..ומוקמל עיגתש דע ךרבח תא ןידת לא :ןופ ללכ םייב ךיז
 .ןעוועג טשינ טרָא רעייז ףיוא

 -נטיידאב א ןיירא טשינ דנאב םעד ןיא זיא תוביס ענעדישראפ בילוצ

 ניא ענעדישראפ ןגעוו טּפױהרעד ,טעברא רעטנכיײצעגנָא ןיימ ןופ לייט רעקיד

 ןעמוק ָאד .ןטלאטשעג רעצעלדעש ןוא ןעייטראּפ ,ןטפאשלעזעג ,סעיצוטיטס
 .דנאב ןטייווצ א ןיא ןעמוק ןלעוו ערעדנא יד .ייז ןופ עכעלטע ןיירא רָאנ

 רבחמ רעד
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 רעקיטולב רעד ןעוװ ,דנאש ןוא ליורג ןופ געט ערעטצניפ ענעי ןיא

 ןופ לייט ןטסערג ןרעביא ןעלגילפ עצראווש ענייז טיירּפשראפ טָאה תיחשמ

 ןיהווו --- עיזא-לטימ ןטייוו ןיא ,ןיהא זנוג וצ ןגָארטרעד ךיז טָאה ,עּפָאריײא

 ערעזנוא זא ,העידי עזייב יד -- ןפרָאוװראפ זנוא טָאה עכורעוואז-המחלמ יד

 -ייט ערעזנוא ןוכ סנבעל יד ןוא ןרָאװעג ברחומו בורח ןענעז ןעמייה עביל

 .ןרָאװעג ןטינשראפ ןענעז עטסטנעָאנ ערעזנוא ,עטסרע

 ערעזנוא טלסיירטעצ ףיט עמאס ןזיב ןבָאה תורושב-בויא עקיזָאד יד

 ,תובצע רעכעלקערש א טימ זנוא טליפעגנָא ןוא תומשנ עטקיטייוועצ

 ןופ ןטָאש ןטסנעלק םעניא טרעמאלקעג קידתונשקע ךיז ןעמ טָאה ךָאד

 טָאה סָאד .ןטלאהוצפיוא טימאב ךיז טָאה זנוא ןופ רעדעי סָאװ ,גנונעפָאה א

 -עוו ךָאנ טרָאפ ךיא לעװ רשפא :ןטגָאזעג-טשינ םעניא טקירדעגסיוא ךיז

 ןיא ןרָאװעג גנונעפָאה יד זיא טקראטשעג רערעמ ךָאנ ?ןפערט טרָאד ןעמ

 -טכארפ יד ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה רימ סָאװ, טכענ ןוא געט עיורג ,עגנאל יד

 -יא טלגנעלשעג זנוא טימ ךיז טָאה סָאװ ,ןָאלאשע ןגנאל םעד ןופ ןענָאגאוו

 ,רעדלעפ עשיסור עקידתובחר ןוא סעּפעטס עשינאטסכאזאק עטיירב יד רעב

 ןגיוו סָאד .םייה רענעזָאלרָאפ רעזנוא ןופ גנוטכיר רעד ןיא זנוא טריפעג ןוא

 "רעדער יד ןופ ןּפאלק ןשימטיר םעד טימ טיילגאב ,ןענָאגאוו יד ןופ ךיז

 ,טימעג ןכָארבעצ רעזנוא טעלגעג רדסכ ןכָאװ עכעלטע טָאה סָאװ ,קיזומ

 ןקידנכאוו-בלאה ןיא ןוא ףָאלש ןיא ןפורוצסיורא הלוגס א יװ ,ןעוועג זיא

 סָאװ ,ןרערט עסייה ןגעוו תומולח ןוא סעיצאניצולאה עסיז ,ענייש ,למירד

 ;ןזָאלעג טרָאד טָאה ןעמ סָאװ ,ןעמאמ רעטלא ןא ןופ םינּפ ןפיוא ךיז ןסיג

 ןגעוו ןוא ,רעדורב םענענופעג א ןופ ןייא ךיז ןסע סָאװ ,ןשוק עסייה ןגעוו

 -ארעג א ןופ טסערּפעגניײא ךיז טניפעג ןעמ ווו ,סמערָא עמעראוו ןופ חיר

 .רעטסעווש רעטעוועט

 .ןטלַאהנָא טשינ גנַאל ןענעק ,עסיז ,ענייש וצרעד ךָאנ ןוא ,תומולח רעבָא

 דרע רעד ףיוא טכארבעג זנוא טָאה גוצ רעד יװ ,ךיילג ןענורעצ ךיז ןענעז יז

 ,טייקכעלקריוו רעקירעיורט רעזנוא ןופ

 ,"םינּפ-תלבק , רעד ךיוא טָאה גנורעטכינסיוא רעד וצ ןפלָאהעגוצ ךס א

 רָאנ יו :ץענערג רעד ייב דלאב טכאמעג זנוא ןבָאה םיצקש עטּפאכ א סָאװ

 -ָאגאוו יד ןפרָאװאב ייז ןבָאה ,דרע רעשילוּפ רעד ףיוא ףיורא זיא גוצ רעד

 ; ןפורעגסיוא קידקזוח-ךעליירפ ןוא ,רענייטש לגָאה א טימ ןָאלאשע ןופ ןענ
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 .(!ןדיי !ןדיי !ןרָאפ ןדיי ָא) !ידישז ! ידישז ! ןָאדאי ידישז ָא,

 ערעזנוא טָאה ןעמ סָאװ ,םעד ןיא ןעוועג זיא סשילָאבמיס סעּפע ןוא

 רעדייא ,זנוא ןזיוועג ןוא "דרע רעטרעבָארעד , רעד ףיוא טריפעג ןענָאלאשע

 עשטייד יד ןופ תוברוח יד ,תוברוח ענעגייא ערעזנוא טימ ךיז ןענעקאב רימ

 סע עכלעוו רעטנוא ,ךורב-ןזייא ןוא לגיצ ,רענייטש סעּפוק עסיורג יד : טעטש

 ערעזנוא .קלָאפ טגנערבעגמוא רעזנוא ןופ רעדרעמ יד ןופ ליפ ןבָארגַאב ןגיל

 ,טנעה יד ןייז ןלָאז טשטנעבעג :הליפת א טעשטּפעשעג ליטש ןבָאה ןּפיל

 ..סנבעל ענעטינשראפ טסיזמוא ערעזנוא ראפ ןעמונעג המקנ ןבָאה סָאװ

 ןפרָאװעגּפָארא ןוא ,ּפָאק ןרעביא ךאד א ןפאשעג ךיז ןבָאה רימ רָאנ יו

 -רעדנַאװ רעזנוא ןטײלגַאב סָאװ ,ךעלקעּפ עמערָא יד סעציײלּפ עדימ יד ןופ

 ףיוא ןרָאפ :ןעוועג קנַאדעג רעטשרע רעד זיא ,ןרָאי רעטנזיוט ןיוש געוו

 ןוא ,םייה רעטסיווראפ רעבורח רעד ףיוא רערט א ןזָאל ןרָאפ ,תובָא-רבק

 ןוא ,עביל ערעייט ערעזנוא ןופ שַא םענעטָאשעצ םעד רעביא העירק ןסייר

 ..? רשפא ? רשפא -- ןכוז ךיוא

 : תורוש סקילאיב .נ .ח טימ ןדָאלַאב

 ,םוטש ןוא טרַאה ןוא טלַאק ,ןזייא ןוא לָאטש ןופ

 !םוק ןוא -- שטנעמ וד ,ךיז רַאפ ץרַאה ַא סיוא דימש

 ןגיוא ענייד טימ ןעעז טסלָאז ,טָאטש-הטיחש ןיא ייג םוק

 ,טנעה ענעגייא ענייד טימ ןּפאטנָא טסלָאז

 ,טנעוו ןוא ןרעיוט ,סעּפולס ,ןעמיוצ ףיוא
 ,רעצלעה עלא ףיוא ,סאג רעד ןופ רענייטש ףיוא

 ןריהעג יד טימ טולב טנקירטרַאפ-ץרַאװש סָאד

 ,רעזלעה ןוא ּטעק סרעדירב ענייד ןופ

 .טָאטש-הטיחש רעד וצ ,געוו ןיא טזָאלעג ךיז ךיא בָאה

 רעסיורג רעד ןופ עיצַאטס'ןַאב רעד ףיוא ןָאגַאװ ןיא קידנעמוקניירא

 טמוק סע יװ ,"םינּפ-תלבק, ןקירעהעג םעד טַאהעג רימ ןבָאה ,טָאטש-טרָאּפ

 ןעקשוש א טימ רעטכעלעג דליוו א :ענעעזעג טשינ גנַאל ןיוש טסעג רַאפ

 -שוש סָאד ,רערָאפטימ עשידיי ייווצ ךָאנ עניימ טימ רימ ןופ ןובשח ןפיוא ךיז

 -טוג יד ןופ יירעקניוו-ןגיוא ןכערפ ַא טימ ןרָאװעג טײלגַאב זיא ךיז ןעק

 סָאװ ,טרָאװ ןדעי ייב ןענָאמרעד סָאװ ,תוינקדציםישנ עשיליוּפ עטנאקאב

 עירַאמ ןיליירפ עקילייה יד ,ןפיל עמורפ ערעייז ףיֹוא סױרַא ןעגנערב ייז

 :שֹוריּפ רערָאלק ַא ןעמוקעג זיא ףיורעד דלַאב ןוא ,סוזעי ןוז ריא טימ

 -רהעגסיוא סעקדישז עלַא טָאה רעלטיה זַא ,טגָאז ןעמ !לווייט םוצ --

 !ןעמונעג ליפ יוזא רעדיוװ ךיז ןבָאה ןענַאװ ןופ -- ףוס םוצ ןוא ,טעג

 רעדנַאלב רעקירָאיײלטימ ַא ןעוועג זיא רעטרעוװ יד ןופ רעגָאז רעד

 -רעסאוו ןוא סעצנָאוװ עקיציּפש ,םינּפ םענעדירפוצ טאז א טימ ןיושראּפסנאמ



 ןָאגאוו ןיא ןדיי יירד יד ןופ טייהנזעונָא יד סָאװ ,ןגיוא עכעלגעוואב עקיד

 םיא טָאה ,(ןעזעג טשינ רָאי עכעלטע ןופ ןיוש סָאד טָאה רע סָאװ ,ךַאז א)

 שירפ ןופ חיר םעד טקעמשרעד סָאװ ,ףלָאװ ןקירעגנוה ַא יו ,טציירעצ

 ...שיילפ ןטָארבעג

 א .סעמעט עטנאקאביטלא ןגעוו ךערּפשעג רעגנאל א קעווא זיא סע

 עיינ-טלא קיביײא יד ןרעהוצסיוא ןעגנוווצעג ןעוועג רימ ןענעז טכאנ עצנאג

 -עג ןעמ טָאה רקיע רעד ןוא ,הנה דעו םירצממ ייז ןרעה רימ סָאװ ,רעדיל

 .ָאטשינ הבושת ןייק רָאג זיא סע עכלעוו ףיוא םיאטח ערעזנוא ןגעוו טדער

 ןענעליוק ןראפ ;םוטנטסירק ןופ רעפעש םעד ןעגנערבמוא ראפ :ונייהד

 ראפ ;סמענורב ןעמסראפ ראפ ;ןקעװצ עלעוטיר ףיוא רעדניק עכעלטסירק

 ?טשינ סָאװ ןוא ,תוסרוקיּפא ,םזילאיצָאס ,םזינומָאק ,סעימעדיּפע ןטיײרּפשראפ

 גנאל ןופ ןדיי יד טָאה ןעמ ,רעלטיה ןעוועג זיא טכערעג זא ,טריפעגסיוא ןוא

 .ןטָארסױא טפראדעג ןיוש

 לייטנא ןייק ןבָאה ,ןָאגאוו ןיא ןדיי יירד יד ,רימ זא ,ךעלדנעטשראפ

 א) :ךיז ייב טכארטעג רָאנ ,ןעמענ טנָאקעג טשינ ןכערּפשעג עכעלזא ןיא

 ,ןריווושעג טָאה טָאג סָאװ ,דָאש א (ןרעטש טשינ זנוא ןָאק רענייק סָאװ ,ךאז

 ץונוצ טציא טלָאװ יו .ןעגנערב וצ טשינ טלעוו רעד ףיוא לובמ ןייק רעמ

 ,ץומש סָאד ןשאוומָא לָאז סָאװ ,ןטייצ ס'חנ ןיא ענעי יװ ,דָאב אזא ןעמוקעג

 ...לטלעוו ןפיוא טלמאזעגנָא ךיז טָאה סָאװ

 -ראו, :רעטכעוװ-ןאב םענעּפָאלשראפ ןופ ףורסיוא רעקירעזייה א

 "אוו עמורפ ערעזניא ןופ ןכערּפשעג יד ןסירעגרעביא טָאה ?אנווולג אוואש

 ןרָאפ עכלעוו ,סעקינ'דנו-ענ עשידיי יירד ןופ ןטכארט סָאד ןוא םינכשדזָאג

 ..ןעמייה עטרעטשעצ ערעייז ןופ שא סָאד ןכוז

 -וקעג ןענעז רימ ווו ,"לאזקאוו-חרזמ עשראוו, עיצאטס-ןאב רעד ףיוא

 ,ץעלדעש ןייק גוצ ןופ ןיײגּפָא ןראפ רעירפ העש עכעלטע טימ לעיצעּפס ןעמ

 סרעייגייבראפ ן-עי ןיא ןגיוא ערעזנוא ןבָארגעגנייא טסיזמוא רימ ןבָאה

 א ,ןשימייה א םיא ןיא קידנכוז -- רעפיולכרודא ןקידנלייא ןדעי ןיא ,םינּפ

 ןקיטכאנראפ ןטליקעגּפָא םעד טימ ןעמאזוצ !רעכלעזא ָאטשינ .ןטנאקאב
 ןשילאזקאוו ןצנאג ןופ ןוא ןגיוא סנעמעלא ןופ טזָאלב ,לטניוו-סגנילירפ

 -גנאלראפ רעייגייבראפ רעכלעוו טָאה סע בוא .טייקדמערפ עטלאק א ,םורא

 ןא ףיוא יו ,סעּפע ,קילב ןייז טלעטשעגנָא זנוא ףיוא ןוא טירט ענייז טמאז

 :עגארפ יד טנעיילעגסיורא ןגיוא ענייז ןופ רימ ןבָאה ,רעדנווו שיטָאזקע

 ?ןדיי רעדיוו ןיוש ,סָאװ --

 -יפיצעּפס יד טימ ,ןדיי עשיטָאטש-רעטניה עכעלגעוואב יד רעמ ָאטשינ

 רעמ ָאטשינ .לדנאה-עשטאד ןעמערָא רעייז ןופ ךעלכעלב ןוא ךעלשיוק עש

 ןופ ןרענַאיסימָאק ןוא ןרעטיליּפש יד ,סרערָאפ עכעלגעטיגָאט עקילָאמא יד

 ,סדלָאגטוג ןוא סגרעבנזייא ,סיקסווָאטָאלז יד -- ץעלדעש ,ןישולאק ,קסנימ
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 ןוא עטרילָאק-ןדישראפ טימ ןדָאלאב ,שינעלייא שידיי-שיפיצעּפס רעייז טימ

 םענייא ןדעי ןייז דככמ ןגעלפ ייז עכלעוו טימ ,ךעלקעּפ עטקאּפראפיןדישראפ

 -שזאגאב רעד ךרוד ייז ןגָארטכרודא ןפלעה וצ ,-?-.ָאפטימ עטנאקאב יד ןופ

 ןבָאה סָאװ ,ןדיי יד ףיוא טאהעג לביאראפ לָאמא ןבָאה רימ ביוצ .לָארטנָאק

 -כעלגנירדוצ רעייז טימ ,ןעור טזָאלעג טשינ םענעי ןוא טורעג טשינ ןיילא
 -אב ןוא סעטָאּפאק עצראווש עגנאל ערעייז טימ ;טייקכעלגעוואב ןוא טייק
 ןָאגאוו ןגנע ןיא ,תוכשח ןקיטכאנראפ ןיא ,טציא טייג -- ,רעמינּפ ענעסקאוו
 .ייז ךָאנ טפאשקנעב רעקידנגָאנ ןופ סיוא ץראה סָאד

 ןוא טפאשקנעב ןופ ךיז טעשטרָאק ץראה ענעגייא סָאד רָאנ טשינ ןוא
 ,ןסיורד רעד :רעיורט ןצראווש ןיא טליהעגנייא זיא םורא ץלא -- רעיורט ןופ
 -ייה עלא ,ןענַאגאוו יד ;רעטצנעפ"ןָאגאוו עניילק יד ךרוד ןיירא טקוק סָאװ
 -עשטאד עשיטָאטשי-רעטניה עלא ;עטרעטעמשעצ יד יװ ,עצנאג יד ,רעז
 -ייוו א ןופ לוק סָאד ןעמ טרעה ,ךיז טכוד וויטָאמָאקָאל ןופ ףייפ ןיא ; סעיליוו
 -אזקאוו עניילק יד ףיוא תולבא סָאד ןעמ טעז סרעדנוזאב ץנאג .דניק קידנענ
 יז זא ,ךיז טכאד סע .יזָארָאמ---קסנימ---ענסָאלימ---װָאטרעבמער : ךעלכעל
 ןציז ,דרע רעד ףיוא ןזָאלעגּפָארא רעפיט ךיז ןבָאה ,ןרָאװעג רענעלק ןענעז
 ףיוא זיא ייז טימ סָאװ ,ןרישזאסאּפ עשידיי ענעדנוווש :אפ ערעייז ךָאנ העבש
 ןָא ןוא טייקכעלמייה ןוא טייקכעלגעוואב ןעוועג ןענָארעּפ ןוא ןלאזקאוו יד
 רָאנ טרעוו סָאװ ,טייקליטש ןוא טייקטסוּפ עטרעווילגראפ ָאד טשרעה ײז
 -אסאּפ םענעּפָאלשראפ א ןופ ץענעג ןגנאל א ךרוד טרעטשעג זייוונטייצ
 ןוא םאזנייא טלאפ סָאװ ,טכיל עקידנרירעמעש עניילק סָאד ךיוא .רישז
 טלָאװ דימת-רנ א יװ ,סיוא טעז -- ןּפמָאל-עיצאטס עכיוה יד ןופ טמעשראפ
 .ןרישזאסאּפ עשידיי ענעדנווושראפ יד ןופ ןורכזל טנערבעג

 -נא -- ץעלדעש זיב עשראוו ןופ ךיז ןפעלש ןקילייװגנאל העש ריפ ךָאנ
 ףלע ּפָא גוצ רעד ךיז טלעטש -- העש ןבלאהטרעדנא עקילָאמא יד טאטש
 םענייש ןקילָאמא ןופ זורג סעּפוק ןוא תוברוח ענעל:זפעגנייא יד ייב טכאנייב
 םוצ טולב סָאד טצעז ץיה טימ ץראה סָאד טּפאלק רעקראטש .ןינב-לאזקאוו
 רעקיטולב רעד סָאװ ,טָאטש-םייה רעד ןופ לעװש יד ןטערטאב םייב חומ
 א ןיוש עקאט ,רָאי ןביז טימ קירוצ ,ןזָאלראפ וצ ןעגנוווצעג טָאה תיחשמ
 טנזױט קיצנאווצ עגראק טימ ךָאנ טרָאפ רעבָא ,עטּפאלקעצ א עבורח בלאה
 טרעלק טציא ןוא .רעדירב ןוא רעטסעווש עכעלבייל ,ענעגייא ,עקידעבעל
 ,ןייגוצניירא ןיחווו ,בוטש עשידיי א ןעניפעג ךיז טעװ יצ :טלפייווצראפ ןעמ
 עטלייצעג יד ןיא ךיז קידנקוקנייא !רעדנוװ א ןוא ? ןקיטכענוצרעביא ווו
 -לאזקאוו ןופ טכיל ןטמעשראפ ןליטש םייב ,ןרישזאסאּפ עקידנגייטשסיוא
 -יי טנאקאב א ןפָארטעגנָא ךיא בָאה (דימת רנ ןופ ןגָאז ךיז טליוו'ס) ּפמָאל
 -טנגוי רעשיצולח רעקילָאמא ןופ דילגטימ א ,קינעקוס ןיליירפ :םינּפ שיד
 סָאװ ,עבלעז סָאד ןרישזאסאּפ יד ןשיווצ טכוזעג טָאה יז ךיוא .עיצאזינאגרָא
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 ןפראד טשינ טעװ יז סָאװ ,טייקנדירפוצ ריא טקירדעגסיוא ליטש ןוא ,ךיא

 -טעּפש אזא ןיא ,שינרעטצניפ רעד ןיא טָאטש רעבורח רעד ןיא ןיילא ןייג

 ,העש רעקיטכאנ

 ץלא .ןירעזייוו-געוו ןיימ ךָאנ שיטאמָאטיוא ייג ךיא .ןעמאזוצ ןעייג רימ

 םעטָא םעד ךיוא ךיז ןעימאב רימ ןוא םעטָא םעד ןייא קידתונשקע טלאה םורא

 ערעזנוא ץוח א ,טשינרָאג טרעה ןעמ .טייקליטש-םלוע-תיב א .ןטלאהוצנייא

 סָאװ ןעמוקסיורא ךיוא ןלָאז ייז זא ,ךיז ןעימאב רימ סָאװ ,טירט ענעגייא

 רעשילרעטסיוא רעטכידעג א ןיא טליהעגנייא זיא ץלא .רעטפמעדעג ,רעליטש

 ןיא .גנאג רעזנוא טרעטש ןוא זנוא ןיא ןָא ךיז טּפאלק סָאװ ,שינרעטצניפ

 ."ךשוח שמיו, קורדסיוא ןשילביב ןטלא ןופ שטייט רעד ךרודא טפיול קנאדעג

 ייב רעבָא .שינרעטצניפ אזא ןייז טזומעג ךיוא יאדווא טָאה םירצמ ןיא טרָאד

 ;לודג שוכרבו ,תורחל תודבעמ סיורא ןדיי ןענעז םירצמ ןיא ךשוח םענעי

 -רעד ,לובמ ןקיטולב ןקיטציא ןכָאנ ןבילבעג זיא סָאװ ,שינרעטצניפ יד ןוא

 -שעצ טרעװ שינרעטצניפ עטכידעג יד ןעוו ןוא ..שרעדנא סעּפע ןופ טלייצ

 "א טמעשראפ ץעגרע ךיז טסייר סָאװ ,טכיל קיטש טמותיראפ א ךרוד טרעט

 טעלעקס ןטרעכיורראפ א ףיוא ןגעקטנא סע טלאפ ,רעטצנעפ א ךרוד סיור

 ןוא ,ןסערפעגסיוא רעייפ א טָאה דייוועגניא ןייז סָאװ ,זיוה ןזעוועג א ןופ

 ןיא ייוו ןעמוטש ןייז סיוא טיירש ןוא טמעשראפ ןוא טעקאנ טציא טייטש

 -ייא ןוא לגיצ ,רענייטש ,זורג סעּפוק ףיוא רעדָא  ןיירא טלעוו רעביוט רעד

 ,סוחי ןקילָאמא רעייז ןגעוו ןיירא-טכאנ רעצראווש רעד ןיא ןעמולח סָאװ ,ןז

 -ייז ףיוא ןגָאלק ןוא ,ןעוועג רעזייה עשיתבהילעב עטסוי ךָאנ ןענעז ייז ןעוו

 ,טײקיזָאלמרָאפ רעטסיװ ןוא טנלע ןקיטציא רע

 עקילָאמא יד טאטשנא .ערעדנא ןא ךיוא זיא טפול יד !קידריווקרעמ ןוא

 ,טאמָארא רעשאלדָאּפ ןכעלטכייפ ןשיפיצעּפס ריא טימ טפול רעצעלדעש

 ,טנעה-עמאמ ענעטעמאס עטראצ יװ ,ןטעלג ךייוו שיטסאלע יוזא טגעלפ סָאװ

 ןיא טקיטש ,ןגיוא יד טסייר סע זא ,רעווש ןוא ןקורט ,טראה יוזא טנייה זיא

 -ָאמא םעד טאטשנא ןוא ;יילב טימ רעּפרעק ןצנאג םעד ןָא טליפ ןוא זדלאה

 -אטשאק עכיוה עטלא ןופ ץכעילב ןשירפ ןופ חיר-םופראּפ ןכעלריטאנ ןקיל
 "נָא ןבָאה סָאװ ,עיצאקא עקנאלש עגנוי ןוא סעּפיל עקידבשוימ עטיירב ,ןענ

 רעד טציא ךיז טליפ --- ןטנווָא-סגנילירפ יד ןיא ןסאג רעצעלדעש יד טליפעג

 -עגנָא ןוא למיש ןרעיוז טימ טשימעג טפול-םלוע-תיב ןופ חיר רעקידלביא

 -ליוו ןייז ךָאנ טזָאלעגרעביא טָאה תומה-ךאלמ רעד סָאװ ,שטיּפָאק ןטרעכיור
 .טעװארּפעג ָאד טָאה רע סָאװ ,עיגרָא רעד

 ןקיטנייה א ןיא סיוא טעז סע יוװ ,ןעז וצ ףיוא ךיז ןביוה ןגיוא יד ןעוו ןוא

 יד ףיוא סורדראפ ןעמ טָאה ,ץעלדעש רעביא למיה רעד טנוװָא-סגנילירפ
 -צוח יוזא ּפָארא ץלא ךָאנ ןעקניוו סָאװ ,ךעלדנרעטש עקידנשטשילב עניילק

 .ןטייצ עטוג עקילָאמא ןיא יוװ ,טקנוּפ ,שירעגנוי-ליווו ,קיד'הּפ
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 תוב רוח יד ףיוא 2

 א ןיא ןוא ץעלדעש ,טָאטש-םייה ןיימ ןיא .בוטש א ןיא ךיז ןיפעג ךיא

 טנעוו יד ףיוא ,ןכאז-בוטש יד ףיוא ,ןשטנעמ יד ףיוא קוק ךיא .בוטש רעשידיי

 -יאורמוא עכעלגעוואב יד ןלייצרעד סע .ןעוועג זיא ָאד סָאװ ,טלייצרעד ץלא

 יד .טרָא וצ טרָא ןופ ןעשזדנָאלב סָאװ ,סרעבעג-טסאג עניימ ןופ ןגיוא עק

 -נוא עוויטאריּפסנַאק סָאד סָאװ וצ ,ןדער ןליטש ןטימ ןעמיטש ענעכָארבעג

 יַּפָא עטקידעשעצ עמערָא יד .טניווועגוצ ייז טָאה ןבעל-רעקנוב עשידרערעט

 עשידילאווניא ערעייז סיורא ןעשטראטס סָאװ ,רעקיטשילבעמ ענעכָארבעג
 ןושל-םוטש ףיוא ןלייצרעד סָאװ ,תודע עמוטש עקיצנייא יד ןענעז ,םירבא
 רעד טימעג ןפיוא ךיז טגייל קיד'הרוחש-הרמ ,רעווש .ןעוועג זיא ָאד סָאװ
 ענעסירעגּפָא עטכשוחראפ יד ןופ ּפָארא טקוק סָאװ ,טעמוא רעיורג-לקנוט
 ,לרוג ןרעטיב ןגעוו ןלייצרעד סָאװ ,טיפוס ןטקאהעגּפָא םעד ןופ ןוא טנעוו
 ףיוא ןעוו ןוא .ָאד טניווװעג ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ יד טאהעג ןבָאה סע סָאװ
 ,םעד ןופ "סעּפע, םעניילק א רעבעג-טסאג ןיימ רימ טלייצרעד עטיב ןיימ
 םענעי וצ ןפורסיוא ךיז טליוו ,"געט ענעי, ןיא טבעלעגכרוד טָאה רע סָאװ
 טלָאװעג זנוא עיזאטנאפ רעכייר ןייז טימ טָאה סָאוװו ,עטנאד ,רענעילאטיא
 "ירצאה-ביל רעזנוא וצ ךיוא יוװ ,םונהיג א ןעזסיוא ףראד סע יו ,דליב א ןבעג
 עטנאקאב ענייז טרעדלישעג תומימת אזא טימ טָאה סָאװ ,"רסומ טבש, ןק
 -יג עביל ,רעהא טמוק :ןןפורסיוא ייז וצ ךיז טליוו -- ,םונהיג ירודמ העבש
 -רעלטיה יד טבעלעגרעביא טָאה סָאװ ,דיי א טימ טדער ןוא רעטכיד-םונה
 ליב-ןדע-ןג -- ףיוא קרעװ ערעייא ןופ ןעמענ יד ןרעדנע טעװ ריא ןוא ,הפוקת
 ...רעד

 .טכאנ עזָאלּפָאלש עגנאל א םעד ךָאנ טמוק סע
 טגרָאזעג ןיוש םינכש-ןָאגאוו עמורפ ערעזנוא ןבָאה טכאנ עקידרעירפ יד

 -ָאק טשינ לָאז ןעמ זא -- תוישעמ עקיטכרָאפ-סטָאג ערעייז טימ -- ראפרעד
 ןבָאה -- עזָאלּפָאלש א ןייז ךיוא לָאז טכאנ עטייווצ יד זא ןוא ,ןּפָאלש ןענ
 ןופ ןעגנורעטישרעד ןוא ןעגנולסיירטפיוא עכעלרעניא יד טגרָאזעג ראפרעד
 .טָאטש-םייה רעבורח רעד טימ רָאי ןביז ךָאנ ךיז ןפערטנעמאזוצ םעד

 רעגעלעג סָאד רימ ראפ ןכאמ וצ טימאב ךיז ןבָאה רעבעג"טסאג עניימ
 רעבָא ,טרעטאמראפ ,טגנערטשעגנָא זיא רעּפרעק רעד .רעמעויקאב רעמ סָאװ
 עטפיורשעצ יד זיא טייקדימ רעשיזיפ רעד ןופ רעקראטש .טשינ ךיז טפָאלש'ס
 רעמ זיא ָאד זא ,קנאדעג ןטימ ןכאמ םולש טשינ ץלא ליוו סָאװ ,עיזאטנאפ
 עכלעוו ,יד ןופ רעמ טשינ םענייק ןיוש ןבָאה רימ זא ,ןבעל שידיי ןיײק ָאטשינ
 דליב ןייא טמליפ חומ רעד ןוא קירוצ רָאי ןביז טימ ןזָאלעג ָאד ןבָאה רימ
 : ןטייווצ ןכָאנ

 יד ןשיווצ קראּפ ןשיטָאטש ןיא גָאטימראפ ןקידתבש א ןיא ןעמ זיא טָא--
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 ָאד .טצעזאב קנעברורּפָא עלא ,ןעיילא עלא ןָא ןליפ עכלעוו ,עקידנריצאּפש

 ,ןעזעג טשינ ךָאװ עצנאג א טָאה ןעמ סָאװ ,עטנאקאב טימ ךיז ןעמ טפערט

 ייטילָאּפ ןופ ןטעטימָאק יד ךיז ןפערט ָאד .ךיז טיירפרעד ןעמ ,ךיז טסירג ןעמ

 -ןטלאה ןוא סעיצוטיטסניא עקיטעטליוװ ןוא עלערוטלוק ןופ ,ןעייטראּפ עש
 .ןעגנוטאראב ּפָא

 ןאטשאק ןטלא ןא ןופ ןטָאש ןיא ,עיילאיטּפיוה רעד ןיא קנאב א ףיוא

 -עב ,לדיסליּפש ןרהא ,ןעכוזנעזָאר ףסוי :"רימזה, ןֹופ גנוטלאווראפ יד טציז

 ,ָאריּפאש לדנעמ שרעה ,עיבארג השמ ,רעפיילש םייח ,עדָארבָאנראשט לר

 -אב ןוא ,ןאמלעדנאמ השמ -- רָאי עגנאל וצ ןוא עדָארבָאנראשט השנמ

 .ןגארפ-קעטָאילביב ןוא -רימזה ענעדישראפ ןטכארט

 לָאּפָאט ןטלא ןא ןופ סנסופוצ ,קנאב רעטייווצ א ףיוא ,רעטייוו לסיב א

 המלש םהרבא ,ןאמרעקע עשוהי ,דלעגטוג ףסוי ןוא יול ,לעשזרָא רשא :ןציז
 עגנאל וצ ןוא ןביולגנעדוי השמ ,קאביר ךונח ,ןאמצלאז םולש ,רעדנעלגנע

 -עשיטסינויצ ענעדישראפ ןגעוו ךיז טאראב ןעמ ןוא ,יקסווָאּפָאּפ לשיפ -- רָאי
 .םינינע-תוברת ןוא

 -עג לקינאג םענעפָא-בלאה ןפיוא ,רעטאעט-רעמוז םייב טנרָאפ ,ָאד ןוא

 ריאמ ,ענשולס םהרבא ,לּפאנייוו םהרבא : רעוט עשיראטעלָארּפ יד ךיז ןעניפ

 יטילָאּפ ענעדישראפ ןגעוו ךיז ןטאראב ןוא ,ךירדירפ לדיי ,אוועשזדאצנאזר
 .םינינע עלענָאיסעּפָארּפ ןוא עש

 גנולייווראפ-ןטרָאג א תעב טליּפש סע ווו ,ענובירט רעד ףיוא ,טרָאד ןוא

 :עּפורג עשירארעטיל רעצעלדעש יד טציז ,רעטסעקרָא רעשירעטילימ רעד

 ראפ ,גרעבנעזייא .ח .י ,בראפנירג דוד ,גרעבדלָאג עשוהי ,םיובנענעט בקעי

 -עגנָא סָאװ-רָאנ א סנייז טנעייל גרעבנירג .פ .י רבח רערעגנוי רעד עכלעוו
 ,גנולייצרעד רענעבירש

 רתסא ,רעלסערב םהרבא :גנוטאראב עקידנריצאּפש א טייג ,טָא ןוא
 -עט היח ,בוט-םוי בקעי ,ןייטשנייוו שובייל ,רעטסרעפ עשטוג ,ןייטשנעוועל
 -אּפש .םימותי-תרזע ןופ גנוטלאווראפ יד -- ןטראגנעזָאר לשרעה ,םיובנענ
 עשירעיצרעד ןוא עלעירעטאמ יד ןרעסעבוצסיוא יו ,ךיז ןעמ טאראב קידנריצ
 ,רעדגיק-םימותי יד ןופ עגאל

 לסיב א טריצאּפש ,עיילא רעלעקנוט ,רעקיטייז א ןיא ,רעדיוו טרָאד ןוא
 טימ ,עלעטיה ןיילק ןוא עטָאּפאק רעגנאל א ןיא רוחב רעשידיסח א טמעשראפ
 טשינ טָאה סָאװ ,לקניוו ןקיטייז םענעי ןיא ,טרָאד ןוא .לדיימ טנאקאב ןייז
 ,ל'תיבה-לעב רערעטלע ןא ןטייז עלא ןיא םורא ךיז טקוק ,רעריצאּפש ךס ןייק
 "ראפ ,ָאטשינ ָאד זיא "גיוא טכעלש, ןייק זא ,ךיז טגייצרעביא רע ןעוו ןוא
 -ָאשעגנָא ןוא גראב ןשיווצ ,טרָאד ןוא .לסָאריּפאּפ א תומיענב רע טרעכיור
 זיא ,ךעלמיוב-זעב עגנוי ןוא סעטסוק עטכידעג יד ןשיווצ ,לאוו-דרע םענעט
 "אמ, רעקידתבש רעמייהעג א ףיוא טנגוי-רעטעברא יד טלמאזראפ טציא
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 יבלאה םעד ףיוא ןוא .טייצ ןבָאה ,טעברא ןופ יירפ טנייה ןענעז ייז ."עקוווס

 טייטש גראב ןפיוא רעסאוו ןופ סנּפָאקוצ טייטש סָאװ ,עדנארעוו-בלאה ,לדייב

 ךיז טרעטנענרעד סע יצ ,ןטייז עלא ןיא טקוק ,ךאוו רעד ףיוא רעכעלטנגוי א

 ,רעריּפשסױא רענעשטנווועג-טשינ א טשינ
 -ידיי טלעטשעגמורא ןעייטש ,רעסאוו םייב טייז רעקניל רעד ןיא ,ָאד ןוא

 -גב עקידתבש ענייש ןיא ןָאטעגנָא ,ךעלעדיימ ,ךעלעגניי -- ךעלרעדניק עש

 ןפור ,ךעלטנעה טימ ןקסעילּפ ,ךעלכע'לוק עקידנעגנילק טימ ןפיטש ,ךעלמיד

 -תבש טימ ןָא ייז ןעמרָאק ןוא רעסאוו ןפיוא ןעמיווש סָאװ ,זדנעג עדליוו יד

 -תבש ןפיוא ןבעגעגטימ ייז ןבָאה סעמאמ יד סָאװ ,ךעלעכיק ןוא הלח רעקיד

 ,ןדיי ןענעז ָאד עלא ,עלא .רעשידיי א טציא זיא קראּפ רעד ,ריצאּפש ןקיד

 ןוא .שידיי ןכאל ןוא ןציוו עשידיי ןגָאז ,רעדיל עשידיי ןעגניז .שידיי ןדער

 ,רעמיוב ןוא ןעמולב ןופ דלאוו םענירג ןרעביא זָאלב א טיג לטניוו א ןעוו

 ...שיריי ףיוא ךיוא ךיז ייז ןעלקָאש

 ךיז ץעלדעש עשידיי סָאד טָאה ,תושמשהדןיב ןקיד'תבש ןראפ ,טכאנראפ

 -סניליק ןוא רעוועשראוו :ןסאג-טּפיוה ייווצ יד ףיוא ןריצאּפש טזָאלעגסיורא

 ןקידתבש א טציא ןבָאה סָאװ ,"קאטּפעד , םענעפורעג יוזא ןפיוא ,ָאגעיק

 ןעמ טפערט ןעמעוו .ןטאטשראוו ןוא ןעמָארק עטכאמראפ יד בילוצ ,ןעזסיוא

 רעביא לסיב א ךיז ןעייג סָאװ ,םידמול ,ןדיי עמורפ עשידיסח ?טשינ ָאד

 ןוא ןעלטיה ענעטעמאס יד טימ ,ןענרעל-קרּפ רעדָא "רועיש ,, ןקיד'תבש ןכָאנ

 -שלש םוצ קעווא ךיז ןצעז ייז רעדייא -- ,ּפעק עשידמול יד ףיוא סעקלמראי

 -ערק ןריצאּפש טָא ןוא ;תבש הכלמ עקידנעייגקעווא יד ןעגניזאב ,תודועס

 ןקיאור א טימ ,ןטניה ףיוא טגיילראפ טנעה יד ,שיטאבעלאב םאזגנאל סרעמ

 ערעייז ןופ ןעוועג תעד-חיסמ טציא ךיז ןבָאה ייז ,טשינ ךיז ןלייא ייז .טירט

 -אּפש טָא ןוא ,לטלעוו סטָאג ךָאװ ןיא לָאמנייא שטָאכ ןקוקאב ןוא ,ןטפעשעג

 -עגסיוא ,ענעשאוועגּפָא ,רעדניק ןוא ןעיורפ ערעייז טימ תוכָאלמ-ילעב ןריצ

 יייז ףיוא .טעברא רערעווש ךָאװ רעצנאג א ךָאנ ,עטכיילגעגסיוא ןוא עטצוּפ

 יד ייֵז ףיוא טנעקרעד ןעמ .הולש עקיאור א ןסָאגעגסױא זיא רעמינּפ ערע

 ,ךעלבייוו סעּפורג ןריצאּפש ,טָא .גָאטיור ןקיד'תבש ןופ ןבָאה ייז סָאװ ,האנה

 -כאמעג ערטסקע ,ךעלעטיה ןוא רעדיילקדןָאזעס עטסנעש יד ןיא ענעוטעגנָא

 טימ עטייווצ יד ןגייטשרעביא ליוו ענייא עדעי .ריצאּפש ןקיד'תבש םוצ עט

 ףיוא ןענופעג ךיז טלָאװ ןעמ יו ,קורדנייא םעד טכאמ'ס ; קיש ןוא ץנאגעלע

 עטסוי ערעטלע ךיוא ןריצאּפש סע .גנולעטשסיוא-עדָאמ רעכעלגעוואב א
 -עגּפָא יד ףיוא ןעלטייש עטמעקראפ ךָאנ קיטיירפ ןופ טימ ,סעט'תיבה-לעב

 סיוא ןרעטפול ייז סָאװ ,רעדיילק-הנותח ערעייז ןיא ןוטעגנָא ,ּפעק ענעריוש
 עטיישראפ עקיטנייה ףיוא ּפעק יד טימ ןעלקָאש ןוא ןצפיז ייז .תבשל תבשמ
 עכלעוו ןיא רעדיילק עקידלבראדזָא ,עצרוק ןוא ןטלָאקעד עסיורג טימ סעדָאמ
 ,ךעלדיימ ןוא ךעלבייוו עגנוי יד ךיז ןדיילק סע
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 ןוא ךעלגניי -- גראווגנוי עקיטסול ,ןּפורג ערעסערג ןיא ןריצאּפש טָא

 סָאװ ,טייקכעליירפ רעקידנעגנילק טימ ,עקידנכאל ,עקידנפיטש ,ךעלדיימ

 ערעיוז ןוא עטערומכעגנָא ןטסרעממא יד וליפא טימ טסייר ןוא ןָא טקעטש

 ,רעייגכרוד
 -יפעד ץעלדעש עשידיי טָאד .עדאליפעד א ןֹופ קורדנייא םעד טכאמ סע

 יז טָאה ץרּפ .ל .י יו -- קיד'הרתי-המשנ ,קידבוט-םוי ןסאג יד ףיוא טריל

 -ָאװ רעד ןֹופ ןעמוקנָא ןטימ .תבש הכלמ יד ,טעטסעיאמ ריא ראפ -- ןעזעג

 ערעייז וצ ןעייג םלוע ןופ לייט א .ןסאג יז רערעטיש ןרעוו טכאנ רעקידנכ

 ,ןטאטשראוו ןוא ןעמָארק יד ןענעפע ןעגנוקיטפעשאב עקידנכָאװ

 ץנעגילעטניא ףיוא סעיסנעטערּפ ןבָאה סָאװ -- ערעגניי יד -- לייט א

 רעד .ןלאז-טרעצנָאק ןוא סרעטאעט ,סָאניק יד ןָא ןליפ טייקיטייצ-טנייה ןוא

 ,"ךעלביטש , ענעטכיולאב-טשינ יד ןיא טציז םלוע רערעטלע ןוא רערעמורפ

 ,ןעגנאזעג עקיד'תוקבדראפ רעטצנעפ ענעפָא ןופ ךיז ןגָארט סע ןענאוו ןופ

 :ןוגינ ןשרעבייוו ןווָאבראקס םעד טימ ןגָאז ןעמ טרעה רעבייוו עמורפ ןופ ןוא

 .ןיירא טכאנ רעטעּפש רעד ןיא זיב ,"בקעי ןופ ןוא קחצי ןופ םהרבא ןופ טָאג,
 66 4 34 23 הע ב- עב =

 -עגנייא ךיז ןבָאה סָאװ ,רעדליב ךרודא ןפיול טכאנ עצנאג א יוזא ןוא

 ,ץלא ןופ רעדליב ,ךראמ ןיא ןוא טולב ןיא ןטענקעגנייא ,ןורכז ןיא טצירק

 -לייטנא רעקידעבעל א ןעוועג ןיילא ןוא טכאמעגטימ ןיילא טָאה ןעמ סָאװ

 ץיה רעקראטש טימ ןעירב רעדליב יד שטָאכ ןוא .םעלא םעד טָא ןיא רעמענ

 טלָאװ סָאװ ,ףָאלש םעד קעווא ןביור ,רעּפרעק ןצנאג םעד ןוא חומ םעד

 גנאל-גנאל ןגעווטסעדנופ ךיז טליוו -- טמוק רע ןעוו ,האופר א ןעוועג טציא

 ,ייֵז ןיא ןקוקנייא ךיז ,רעדליב עשימייה יד טָא ןופ ןעמליפ סָאד ןטלאהפיוא
 רבק ןופ סנּפָאקוצ טייטש סָאװ ,הבצמ א ןיא ךיז טרעמאלק ןעמ יוװ ,טקנוּפ
 ,ןביל ןוא ןטנעָאנ א ןופ

 א זא ,ןָא ןגָאז ןוא רעטצנעפ יד ךרוד ןיירא ךיז ןסייר טכיל-ןסאּפ עיולב

 יד ,טדניוושראפ טייקדימ יד .ןעמוקעג זיא גָאט-סגנילירפ רעגנוי רעשירפ

 ,בוטש ןופ סיורא טביירט ןוא ףיוא טסייר טעּפמיא רעד .ןענירעצ רעדליב

 .גָאט ןופ ןייש רעד ייב םייה עבורח יד ןקוקנָא ןיוש ךיז טליוו סע

 רעליטש א טימ דומע ןקיד'םיארונ-םימי םוצ טייג סָאװ ,ןזח רעמורפ א יו

 טימ טשימעג ,ליפעג ךעלנע ןא טימ ךיא בָאה ,"שעממ ינעה יננה,, ןופ הליפת
 "רוח יד ףיוא טָאטשיהטיחש ןיא טזָאלעג ךיז ,ורמוא ןוא דחּפ ןכעלרעניא ןא

 םעניילק ןיא ןעקרעד ןוא םורא ךיז קוק ךיא .םייה רעטרעטשעצ ןיימ ןופ תוב

 -עג ךיא זא ,גנוטכינראפ ןוֿפ ןרָאװעג לֹוציִנ סנ יּפ לע זיא סָאװ ,סאג לטשער

 ךָאנ זיא טָאטש עבורח-בלאה יד .סאג-שא-םולש רעקילָאמא רעד ףיוא ךיז ןיֿפ

 ,למירד-ןגרָאמירפ ןליטש ןיא ןעקנוזראפ

 "רעמ ,עקיבראפנדישראפ ,רעדער עקידכעלייק ...רעבָא ,ןייג ןָא ביוה ךיא
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 טולב סָאד רעקיטסאה ןביירט ,ןגיוא יד ראפ ןצנאט רילָאק-רעייפ ןופ סנטס

 סיפ יד .חומ םוצ ,ןצראה םוצ ,ץיה טימ ,טעּפמיא טימ ןצעז ,ןרעדָא יד ןיא

 -סאלפעגסיוא ןשיווצ ךיז ןעניפעג ייז .ןייג טשינ ןענָאק ,ןרעטנָאלּפ ךיז ןעמענ

 ןוא עסייוו עטליוהעגסיוא טימ ,רענייטש עטבראפעג-ץראווש עטאלג עטרעט

 ףיוא ןָא גנערטש ךיא .תויתוא עשידיי עקיטנאק -- תויתוא עקיבראפ'ידלָאג

 ןבדנהו דיסחה רשיה שיאה .נ .פ ןעייל ןוא קילב םענעקָארשעצ ןיימ ייז

 ריּפש ךיא ...רטפנש ל"ז המלש ר"ב בקעי םייח 'ר םיקידצ ךרדב וימי לכ ךלהש

 טלָאוװ'ס רעדָא ,ןָאטעג סיב א טלָאװ גנאלש א ךיילג ,סיפ יד ןיא קיטייוו א

 רעבָא ,רעטייוו לסיב א טרָא םעד ןופ ּפָא-גנירּפש ךיא .ןענערב ייז רעטנוא

 ןעייל ןוא תויתוא עכעלנע טימ ןייטש ןכעלנע ןטייווצ א ףיוא ךיז ןיפעג ךיא

 ...םויב המלועל הכלהש םהרבא תב לטיג 'יח ...העונצה השאה .נ .פ :רעטייו

 ןוא ראוטָארט ןטרעטסאלפעגסיוא םעד ףיוא קילב ןיימ רעטייוו ףראוו ךיא

 עכעלנע טימ עטרעיומעגנייא ,עטגיילעגסיוא רענייטש עכלעזא ליפ ךָאנ עז

 רעדָא ,ךיא םולח יצ :רעלק ןוא ייטש ךיא .ןעמענ ערעדנא רָאנ ,ןטפירשפיוא

 סע .ךאוו ןיב ךיא זא ,שוריפב ליפ ךיא ,ןיינ ? םלוע תיב ןפיוא ךיז ןיפעג ךיא

 ןעעז טרָאד ןוא ָאד לייוו ,םלוע תיב ןפיוא טשינ ךיוא ןוא םולח ןייק טשינ זיא

 ףעזוי רעגערט-רעסאוו רעטלא רעד .טָאטש א ןופ םינמיס טרָאפ ךָאד ךיז

 "אוו רעמע ייווצ ענייז קעווא טלעטש ,טײקנגָארטעצ ןיימ טעז ,ייבראפ טייג

 סָאד סָאװ ,ךיז טסרעדנווו :ןיילא ךיז וצ יו טדער ןוא רעביא ךיז טמלצ ,רעס

 ןעמענוצּפָארא ןעגנוווצעג ןבאווש ענעטלָאשראכ יד ךָאד ןבָאה סָאד !זיא

 ,טָאטש ןופ ןראוטָארט יד ןרעטסאלפסיוא ןוא תובצמ יד םלוע-תיב רעיא ןופ

 ,ןטערט טשינ ָאד טעװ טסירק רעמורפ א .סאג ןטימ ןיא ךיא ייג ראפרעד

 ךיז וצ סיוא ךיא ףור קיטייװ ןפיט טימ ןוא ,רָאלק ץלא טרעוװ רימ ראפ

 ?הּפרח רעזנוא ןעגנאגרעד זיא טייוו יוזא !םלוע לש ונובר :ןיילא

 סַאג ענקנעיפ 3

 ןוא טריקורב טשינ זיא סָאװ ,חטש א ףיוא ּפָא ךיא גנירּפש רעייפ ןופ יו
 זיא דלעפ גנאל ןוא טיירב טסוּפ א :םורא ךיז קוק ךיא .טרעטסאלפעג טשינ
 -סיוא-רבדמ ןקידנגָאלק א טימ ,טכיירג קילב רעד זיב טייוו טײרּפשעגסױא
 -רָאװעגנָא יד זיולב .ןזָארג עקיכעטש עדליוו טימ ןסקאוואב זייוורעטרע ,ןעז
 -עג לָאמא ןענעז ָאד זא ,ןלייצרעד זורג ךעלגרעב ןוא רענייטש סעּפוק ענעפ
 "ןיל רעד ןיא ןגעקטנא .ןעוועג סאג עטניווואב א זיא סע ןוא רעזייה ןענאטש

 ,עטקאהעגמורא ,עטמעשראפ ,ענעזָאלעגּפָא רעזייה עכעלטע ןעייטש טייז רעק
 ענקנעיּפ עקילָאמא יד ןעמ טנעקרעד ייז ןיא .ןליוק ןופ עטרעכעלעגכרודא
 ,ץעלדעש ןשידיי ןופ ץראה סָאד -- סאג
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 קיטראנגייא .ןא .טלעטשעגפיוא ןֹוא ןפאשעג ,טבעלעג ָאד ןבָאה תורוד

 ןרעטש טלָאװעג טשינ יו ,טניווועג טשינ ָאד טָאה דיי-טשינ ןייק .ןבעל שידיי

 ,טרעמעג ָאד ךיז ןבָאה ןדיי .סאג רעד ןופ ןעזסיוא ןשידיי-שיפיצעּפס םעד

 ןעמ טָאה ,בוטש ןיא גנע ןרָאװעג זיא סע זא ןוא ,רעדניק טכאמעג הנותח

 ,רעדניק ראפ ,ףיוה ןפיוא עניציפָא ןא רעדָא ,זיוה םוצ לגילפ א טיובעגוצ -

 עטמיראב יד ןסקאוועגסיוא ןענעז יוזא ןוא .ךעלקינייא-רוא ןוא ךעלקינייא

 ,ץעלדעש ןשידיי ןופ לָאבמיס א ןרָאװעג ןענעז סָאװ ,ךעלסעג ענקנעיּפ

 ןקשטיטלא ןא :תורוד ריפ זיוה ןייא ןיא ןעזעג -- לָאמא -- ןעמ טָאה ָאד

 לעג טיירב א טימ ,דרָאב רעסייוו רעגנאל רעטיירב א טימ ,ןדייז ןעיורג-סייוו

 א .ןרעטש ןפיט ןפיוא ןשטיינק ךס א טימ ,רילָאק-טעמראּפ ןופ םינּפ-תרדה

 רעטשרע רעד ךיז טרעה סע ןעוו ,טכאנייב ףלעווצ ףיוא טייטש סָאװ ,עדייז

 -רוח ןוא הניכשה-תולג ףיוא טנייוו ,תוצח-ןוקית ּפָא טכיר ןוא ןָאה ןופ יירק

 רע ןעוו ןוא . ,הדובעו הרות ןיא גָאט ןצנאג א קסוע זיא ;שדקמהיתיב ןב

 ןופ תוישעמ רע טלייצרעד -- ןרעה םיא ליוװ סָאװ ,ןעמעוו ראפ רָאנ טָאה

 ערעטלע יד ןיא ךיוא ןיוש ,ןוז רעד טניוװ ןבענרעד דלאב ןוא .רעקצָאק ןטלא

 ינָא ןטימ ןגרָאמירפ ןדעי טייג ,טפעשעג א תיב ינב ןטימ ןעמאזוצ טריפ ,ןרָאי

 -ייב .לביטש ןיא ןענעוואד םוצ ןיליפת רָאּפ ייווצ ןוא קאז-תילט ןטּפָארּפעג

 טכאנראפ .הרות-דומלת ןיא לסיב א ,רוביצ יכרצב לסיב א קסוע ןעמ זיא גָאט

 טמוק סע ןעוו ןוא ,רועיש א ןדיי ךָאנ טימ רע טנרעל בירעמו"החנמןיב

 ןעמאזוצ טפעשעג ןטימ רעדניק-ןוא-בייוו רעביא רע טזָאל ,םיארונ-םימי ראפ

 .ןיבר םוצ טרָאפ ןוא !

 ןיוש ןאמרעגנוי א ,לקינייא סָאד טניווו לגילפ ןטיובעגוצ ןיא טלײטעגּפָא

 ןיא דילגטימ א .ייטראּפ רעשיטילָאּפ א ןיא רעוט א ,ליכשמ א ,רעקיטנייה א

 טסעק ךָאנ רע טסע ,הנותח רעד ךָאנ רָאי ןצפופ א ןיוש שטָאכ ןוא ,"רימזה,

 ,לוש-לטימ א ןיא ןוז ןגנוי ןייז טקיש ,טפעשעג ןיא ןטאט םעד טפלעה ןוא

 -לע רעטלא רעד סָאװ ףיוא ,שטעמילָאבטופ א ףיוא ןעמאזוצ םיא טימ טייג

 .ּפעק יד טימ קידנרעיודאב ןעלקָאש עדייז ןוא עדייז-רעט

 -עג טשינ ןוא תופסות א ףיוא אישק עבראה א טאהעג רעװ טָאה ןוא

 -יסח ןגעוו ןסעומשכרודא ךיז יוזא טלָאװעג רעדָא ,ןרעפטנעראפ ריא טנָאק

 םייח 'ר וצ ,סאג ענקנעיפ ףיוא .החּפשמ-םידמול יד וצ ןיירא רע זיא ,תוד

 ,יירעקעב רעד ןופ טבעלעג ןבָאה סָאװ ,ןיז ייווצ ענייז טימ קאזדלָאג לרעמש

 -כעט ייווצ עריא טימ רעטומ עביוט עקשטעטלא יד טריפעג ןבָאה סע סָאװ

 ,ןענרעל ןוא ןציז ןענָאק ןלָאז ייז ,םידמול יד רענעמ יד ןעוועג סנרפמ : רעט

 .הנש םירשעו האמ ירחא ךעלעקנעב-סיפ ערעייז ןייז וצ ךיז טיירגעג ןוא

 -עג ןעמ זיא ייברעד ןוא ,ןרָאװעג טרעפטנעראפ טכייל אישק יד זיא טרָאד

 ישודיח ןטיול ךָאװ רעד ןופ הרדס רעד ףיוא וטפיוא ןשירפ .א ןרָאװעג ריווו :
 ,םיירה
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 ןשיליוּפ ןופ תוישעמ עוואקישט לסיב א ןרעה טלָאװעג רע טָאה ןוא
 עלעקלארשי ןקשטיטלא םעד וצ ןיירא רע זיא ,רָאי ןט-18632 ןיא דנאטשפיוא

 ןייז ייב ךָאנ טייטש רעכלעוו ,("דלי, -- ןעמָאנ רערעלוּפָאּפ ןייז) רעסָאלש

 ןוא קירוצ רָאי קיצכא טימ ןפאשעג םיא טָאה רע סָאװ ,טאטשראוו-רעסָאלש

 טָאה ייברעד .ךעלקינייא-רוא ןוא ךעלקינייא ,ןיז ענייז טימ ןעמאזוצ טעברא

 ,ךלי עקלארשי ןקז םעד ןופ טנאה יד ןבעג שטעווק א ןזָאל טזומעג ךיז ןעמ

 ןגיובעג טשינ ךיז טָאה רעטשטעווקעג רעד זיב טזָאלעגּפָא טשינ טָאה רע ןוא

 עניימ ףיוא וטסגָאז סָאװ :טגערפעג ייברעד ןוא ,םירוסי ראפ ןעיירד ןיא

 ,טנאה יד ןשטעווק טזָאלעג ךיז טָאה'מ רעמ סָאװ ? רָאי ןביז ןוא טרעדנוה

 רעוו טָאה ןוא .טרעהעג םיא ןופ ןעמ טָאה תוישעמ-עינאטסווָאּפ רעמ ץלא

 רעטלע רעטנוזעג אזא וצ טבעלרעד טָאה רע יוזא יוװ ,דוס םעד ןסיוו טלָאװעג

 ןפיוא ןגרָאמירפ ןדעי ןעקנורטעגסיוא וימי לכ טָאה רע לייוו : ךיילג רע טגָאז

 ,טריּפס םענייר לזעלג א ןגָאמ ןרעטכינ

 רעדָא עשיטסינויצ עקידנפיול ןגעוו ןדערכרודא ךיז טפראדעג ןעמ טָאה

 זיא -- גנולדנאהאב עקידלאב א טרעדָאפעג ןבָאה סָאװ -- םינינע-תוברת

 -פיוא ןדעי טָאה רעכלעוו ,סאג ענקנעיּפ ףיוא ןאמרעקע עשוהי וצ ןיירא ןעמ

 יד טזָאלעגסיױא ,ןגיוא עקיטכיל ןוא םינּפ ןפָא ךעלטניירפ א טימ ןעמונעג

 .ןגארפ עלא טלדנאהאב קיטייזלא שארידבוכ טימ ןוא םינינע עכעלטפעשעג

 ןופ ןרָאװעג טרינאקיש ,טרעטיבראפ ןעוועג רעלדנעהניילק א דיי א זיא

 ןייראפ ןייז ןיא ןיירא רע זיא ,שינעקישנָא רעדנא ןא ןופ רעדָא טמא-רעייטש

 -קידנעטש ,ןקיטומטוג ןראפ ןצראה ןופ טדערעגּפָארא ךיז ,סאג ענקנעיּפ ףיוא

 -עדירפוצ א קעווא זיא ןוא גייצנעדייז ריאמ לאיחי ,ראטערקעס ןכעלטניירפ

 .הצע רעכעלטניירפ רעטוג א טימ רענ

 ןיוש טגיל סָאװ ,הרוחס לסיב א ןזיילסיוא טפראדאב דיי א טָאה ןוא

 -סיוא ,לסקעוו א ןלָאצ טפראדאב רעדָא ,עיצאטס-ןאב רעד ףיוא געט עכעלטע

 -ידערק קנאב ןייז ןיא ןיירא רע זיא ,ןדנ א ןקוליס רָאג יצ ,טנעטאּפ א ןפיוק

 -נירג ןוא רָאטקעריד-קנאב ןראפ ןעוועג לצנתמ ךיז ,סאג ענקנעיּפ ףיוא יוװָאט

 -עפלָאהעג א ,רענעדירפוצ א סיורא זיא דיי רעד ןוא ,לעדיר שינָאמ 'ר רעד

 ,רענ

 ריאמ רעוטירעטעברא ןרעלוּפָאּפ םייב בוטש ןיא ,טייוו טשינ ָאד ןוא

 -עוואב עקראטש א קידנעטש זיא (ןוז סרעטכעוו ןועמש) אוועשזדאצנאזדאר

 ןופ קיירטש א ןרעלקרעד ןגעוו :ןגארפ עקיטכיוו ָאד טלדנאהאב ןעמ .גנוג

 -סערא עשיטילָאּפ ראפ גנולמאז א ןריפכרוד ןגעוו ; רעטעברא-רעטסוש יד

 ,המודכו ,עטריט

 טעז ןעמ ןוא ,סאג ענקנעיּפ יד ךרודא גָאט-קראמ א ןיא ןעמ טייג טָא ןוא

 ןוא ּפעק ענעסירראפ טימ ןעייטש סָאװ ,ןשטנעמ רעטרעדנוה ןופ למעזעג א

 רעלעניגירַא רעד טָא ןופ ןטימ ןיא .למיה םוצ ףיורא טגנערטשעגנָא ןקוק
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 ,סאג ענקנעיּפ ןופ שטנעמ ןטסרעלוּפָאּפ םעד סיורא ןעמ טעז גנולמאזראפ

 -שנירג לווייפ 'ר ץעלדעש ןיא רעלציוו ןטנאקאב סקווװ ןטיול ןטסכעה סעד

 יזייוו ןטימ טזייוו ןוא ףיורא ּפָאק םעד ןסירראפ ךיוא טייטש רעכלעוו ,ןאּפ

 ףױלעגנָא ןא ראפ ָאד זיא סָאװ ,עגארפ רעד ףיוא .למיה םֹוצ ףיורא רעגניפ

 .ןרעפטנע וצ טשינ רענייק טסייוו ,למיה ןיא ןביוא טרָאד ןעמ טעז סָאװ ןוא

 -ראפ ךיז ריא טָאה סָאװ ,תומהב :סיוא טכור ןוא ךיז טכאלעצ ןאּפשנירג ןעוו

 רעד טזָאל -- ?למיה ןיא ריא טקוק סָאװ ןוא ,גָאט-קראמ א ןטימ ןיא טלמאז

 סָאװראפ ,סורדראפ טימ ךיז טייגעצ ןעמ ןוא ּפעק יד ּפָארא טמעשראפ םלוע

 ,ןכאמ-ראנ וצ טזָאלעג ךיז טָאה ןעמ

 ןעמ ןוא ךעלסעג ענקנעיּפ יד ןופ בוטש זיא-סע-עכלעוו ךרודא ןעמ טייג

 טיילגאב ,לעבוה א ןופ ןעשטשיּפ סָאד רעדָא ,געז א ןופ ןעלכרָאכ סָאד טרעה

 טסייוו -- "סטוג סָאד םענעי ראפ רָאנ טפאש רעטעברא רעד, :דיל םענופ

 ךיז טגָארט רעטייוו טירט רָאּפ א ןוא .טאטשראוו-רעילָאטס א זיא ָאד זא ,ןעמ

 עלעסָאי טימ טיילגאב ןישאמייינ א ןופ קאטי-קיט רעד ריט רענעּפָא רעד ךרוד

 טניווו ָאד זא ,ןעמ טסייוו -- "תרקבכ, סאטָאריס רעדָא "אניסחר, סטאלבנזָאר

 לושירעדיינש רענעגייא רעייז ןופ ללּפתמ א ,רוד ןרעטלע ןופ רעדיינש א

 א ןופ .25 סאג ענקנעיּפ רעד ףיוא עקאט ךיז טניפעג סָאװ ,"םינשוש יחרּפ,

 ,ןישאמ-רעדיינש א ןופ ךיוא קאטיקיט רעדנא ןא ךיז טגָארט רעטצנעפ טייווצ

 יד , ס'ץרּפ .ל .י ןופ טקאט םוצ טּפאלק סָאװ ,רערעקיטעמוא ןא לסיב א ןיוש

 -אלב עמאזנייא ןא טעברא ריא ייב טגניז סע סָאװ ,"יולב ןּפיל יד ,טיור ןגיוא

 עלענש סָאד ןעמ טרעה ,רעטייוו טירט רָאּפ א ןעמ טייג ןוא ;ןירעדיינש עס

 םוצ לוויטש ןופ ליוז רעד ןיא טּפאלק סָאװ ,רעמאה-רעטסוש א ןופ ןּפאלק

 ."עלעגניי םעניילק א בָאה ךיא , :סדלעפנזָאר סירָאמ ןופ טקאט

 -נעיּפ יד טמוקאב סע סָאװ ,ןעזסיוא ןכעלרעייפ רעדנוזאב םעד עז ךיא

 ןופ חיר ןטימ טליפעגנָא זיא סאג יד :גָאט ןבלאה ךָאנ קיטיירפ סאג ענק

 טשינ טייג סאג ענקנעיּפ יד .תולח ענעקאבעג-שירפ ןוא שיפ עטכָאקעג-שירפ

 -עגנייא ערעייז טימ קראמ ןופ רע ,רעבייוו ןפיול סע .טפיול יז רָאנ טציא

 .סקעבעג-תבש ןטימ רעקעב ןופ רע ןוא ,תואיצמ עקיד'תבש-ברע עטפיוק

 ,םישובלמ עטיינעגפיוא-שירפ סמערָא יד ףיוא ןפרָאװראפ רעדיינש ןפיול סע

 סָאד -- ךיש ,לוויטש עטקיטראפעגסיוא סָאװ-רָאנ טימ רעטסוש ןפיול סע ןוא

 ןדיי ןפיול סע .טלעטשאב סָאד ןבָאה סָאװ ,םיתב-ילעב יד וצ ּפָא יז ןגָארט

 "וצ ןיוש ןדיי ןפיול סע ןוא סמערָא יד רעטנוא שעוו ךעלקעּפ טימ הווקמ ןיא

 ןעּפאק סע ןוא עטציוושרעד ,עטלטיוראפ ,עטעראּפעגסױא ,הווקמ ןופ קיר

 רעדילגטימ סאג יד ךרודא ןפיול טָא .דרעב יד ןופ רעסאוו-הווקמ סנּפָארט

 ןרעו דלאב ןוא !תבש !תבש :ןעיירש ןוא "תבש ירמוש , הרבח רעד ןופ

 -נעיּפ רעד ןופ רעטצנעפ יד ךרוד .ןטאטשראוו עלא ,ןעמָארק עלא טכאמראפ

 -תבש יד ןופ ןעלקניפ סָאד ,עיצאנימוליא עקיד'תבש יד ןעמ טעז סאג ענק
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 יד טימ ןוא תוליפת עקידנשטּפעשיליטש טימ ןדנוצעגנָא ןבָאה סע סָאװ ,טכיל

 .סאג ענקנעיּפ ןופ ןעיורפ עשידיי יד -- ןגיוא עטלעטשראפ טנעה

 ,ךוב שידיי א ןופ רענעייל ןוא רעדילגטימ-"רימזה, לָאצ עטסערג יד

 סע ווו ,ךעלסעג עקימורא עקיטייז עריא ןוא סאג ענקנעיּפ יד טרעפילעג טָאה

 ןבָאה ייז .טײקמערָא רעשידיי-שיפיצעּפס רעד טימ טעװעקיּפעגנָא ןעוועג זיא

 ערענָאיצולָאװער ןוא עשיצולח ענעדישראפ ןיא רעמענלייטנא טרעפילעג

 ןעגנולקעג דנאל ןצנאג ןרעביא טָאה 1905 רָאי ןיא ךָאנ .סעיצאזינאגרָא-טנגוי

 -דעש ןוא .ןבעגעג טָאה ץעלדעש סָאװ ,עיצולָאװער רעד וצ רעייטשוצ רעד

 -קנעיּפ יד ןופ טסנידראפ רעטסערג רעד זיא סָאד זא ,טסווועג טָאה ןיילא ץעל

 טפראדעג טייצ רענעי ןיא ןעמ טָאה ןוא .ךעלסעג עקימורא עריא טימ סאג ענ

 א ,ענארכָא רעד ןופ רעניד א ,ּפארטאס ןשיראצ א געוו ןופ ןעמױרּפָארא

 ענקנעיּפ יד טָאה ,טנגוי רערענָאיצולָאװער רעשידיי רעד ןופ רעגלָאפראפ

 ,(יאבג השמ) יקסניזדאר השמ יו ,דלעה ןקיליוויירפ אזא טרעפילעג סאג

 ןבָאה טניה עשיראצ יד ןעוו ןוא .טריפעגכרוד טעברא לקיטש אזא טָאה סָאװ

 -ייז ייז ןבָאה ,ןדיי רעצעלדעש יד רעביא סָארגָאּפ ןדליוו א ןיא טעשויעצ ךיז

 עקימורא עריא טימ סאג ענקנעיּפ רעד וצ טזָאלעגסױא ןרָאצ ןטסערג רע

 .ךעלסעג

 ןענופעג ךיז ןבָאה טָאטש ןיא סעיצוטיטסניא עשידיי לָאצ עטסערג יד

 -עג יוזא יד ,קנאב-סקלָאפ עשידיי עטשרע יד :יװ ,סאג ענקנעיּפ רעד ףיוא

 -דנעהניילק ,ןייאראפ-םירחוס רעד ,קנאב-רעלדנעהניילק ,עסאק-ייל ענעפור

 -רעמעק ןוא סעיצאזינאגרָא עשיטילָאּפ עלאגעל טשינ יילרעלא ,ןייאראפ-רעל

 יחרּפ , לוש-רעדיינש יד יו ,עש'הכאלמ-לעב לעיצעּפס ,ןלוש עכעלטע .ךעל

 -ןואירעש ךמע וו ,ערעדנא ןוא םיחרוא תסנכה ,לוש סנאלפעש ,"םינשוש

 ץוח א ,תוינשמ קרּפ א ןוא בקעייןיע טנרעלעג טנוװָא ןדעי ןבָאה ןדיי-ןזייא

 .תורבח-הקדצ ןוא ךעלביטשיםידיסח ליפ

 עז סָאד .לָאמא ץלא ןעוועג רעבָא ךָאד זיא סָאד !דנווו ןוא ייוו... רעבָא

 רעבָא טייקכעלקריוו רעד ןיא .עיזאטנאפ רעד ןיא ,ןוימד ןיא ץלא ךָאד ךיא

 -גרעב ןוא רענייטש יד ייב ,ץעלדעש ןשידיי ןופ םלוע-תיב ןפיוא ךיא ייטש

 -נוא ןא ףיוא תובצמ יװ ,ןברוחל רכז א יװ ,ןבילבעג ןענעז סָאװ ,זורג ךעל

 .ןבעל ןעגנאגעגרעט

 סאג ענקנעיּפ יד זיא העש רעד ןיא לָאמא .העשדןגרָאמירפ דניצא זיא'ס

 -לוש יד טימ טלייאעג לענש ןבָאה סָאװ ,ךעלרעדניק עשידיי טימ לופ ןעוועג

 -דומלת רעד ןיא ךעלמערָא יד רעטנוא ןוא ךעלעציילּפ יד ףיוא ךעלצעינאר

 ! ךעלרעדניק עשידיי עכיילב ריא טנעז ווו .ןלוש-סקלָאּפ רעדָא תוברת ,הרות

 ןייא ןייק בָאה ןוא תוברוח יד ןשיווצ םורא ייג ךיא יו ,העש עכעלטע ןיוש

 א ףיוא טערט ךיא .טשינ דיי םוש ןייק ללכב יו ,טנגעגאב טשינ דניק שידיי

 לָאמא זיא ָאד זא ,סייוו ךיא .ןזָארג עקיכעטש ןוא רענייטש ןשיוװצ דלעפ טסוּפ
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 יד -- רעוועשראוו ןוא ענקנעיפ ןשיווצ ,ןעוועג ןסאג עשידיי ייר עצנאג א

 -בק ףיוא טערט ךיא זא ,סייוו ךיא .ענלאטיּפש ,עטסָארּפ ,דזאיעשּפ ,עשזָאק

 עקיטפניק יד סָאד ןלעװ יצ רעבָא ,ןבעל שידיי ןעגנאגעגרעטנוא ןא ןופ םיר

 ללכב ךָאנ ָאד טעוו יצ רעדָא ?ןטערט ָאד ןלעוו ייז ןעוו ,ןסיוו ךיוא תורוד

 ?ןטערט סופ רעשידיי א לָאמא
 טיר טא קטאהי) ... עטר טעק

 -עּפס ןופ טשינ .סאג ענקנעיּפ יד טריצאב ןבָאה ןטייקכעלמיטנגייא יירד

 -חרזמ ביױהנָא ןיא ; רעטקאראכ ןשיטָאטש-ןיימעגלא ןופ רָאנ ,ןשידיי-לעיצ

 ןשילױּפ-טלא ןשיפיצעּפס ןייז טימ זױהטַאר רעטלא רעד ןענאטשעג זיא טייז

 -ניגָא ןיטשריפ יד ,ץעלדעש ןופ ןירעדנירג יד סָאװ ,ליטס ןשינָאטקעטיכרא

 -ורא יד ןוא ,טָאטש רעד ןופ ןתוכרטצה יד ראפ ןלעטשפיוא טזָאלעג טָאה אקס

 ןא טריפעג טָאה זױהטָאר םעד ןופ .רעטנעציסלדנאה א ראפ ,ןעמָארק עקימ

 םייב ץאלאּפ-יקסניגא ןטלא םעד ,סָאלש ריא וצ לייה .רעשידרערעטנוא

 יד ןעוועג עדייבעג רעשירָאטסיה רעד ןיא זיא סנטצעל .קראּפ ןשיטָאטש

 .קעטָאילביב עשיטָאטש

 -אנ רעד ןענאטשעג זיא זיױהטָאר ןטלא םעד ןופ םערוט ןכיוה םעד ףיוא

 ײלּפ עמערָא ענייז ףיוא ןגָארטעג ןוא "קעצאי, רעטבראפעגידלָאג רעטעק

 -יא סָאװ ,ךעלייק-דרע ןופ אשמ ערעווש יד ,תורוד ליפ ןופ ךשמ ןיא סעצ

 עטכישעג יד ,ןבירשעג טעמראּפ ףיוא ,ןעניפעג טפראדעג ךיז טָאה קיניײװענ

 טנעמאדנופ רעד ןרָאװעג טגיילעג זיא קירוצ רָאי טרעדנוה ףניפ טימ .יוזא יו

 .עשאילדָאּפ ןופ טָאטשיטּפיױה רעד ראפ

 גנאגסיוא םעד טלעטשראפ ,טייז-ברעמ ןופ סאג קע ןטייווצ ןיא ,ןגעקטנא

 עטעװָאקעג ןזייא ןופ ,עניילק טימ טנאוו-גנוטסעפ עיורג עכיוה א סאג ןופ

 יָאמא ןופ השורי א .הסיפת רעצעלדעש עטמיראב יד זיא סָאד .ךעלרעטצנעפ

 -- רעטנעצ ןשידיי ןגעקטנא טיובעג יז טָאה ןעמ סָאװ ,ןטייצ עשיראצ עקיל

 ,רעניווונייא עשידיי יד ףיוא דחּפ א ןפראוווצִנָא ןויכב יו ,סאג ענקנעיּפ יד

 ,דאנעג סטָאג ןופ רעשרעה יד וצ *ענדָארָאגאלב , ןעוועג טשינ ןענעז סָאװ

 -אמ , רעד ןענאטשעג זיא טרָא ןקידובכב א ףיוא ,סאג ןטימ עמאס ןיא

 עשיוָאטקעטיכרא עסיורג ןָא ,עדייבעג עקיקָאטשניײא עטּושּפ א ,"טארטסיג

 טרָא םענעעזעגנָא ןא ןעמונראפ רעבָא יז טָאה ,סעיסנעטערּפ עשירָאטסיה ןוא

 ריא טימ סאג ענקנעיּפ יד טניישאב יז טָאה רקיע רעד רָאנ .ןסאג ריפ ןשיווצ

 רעקיכעלייק רעסיורג-וויסאמ א טסאפעגנייא ןעוועג זיא סע ווו ,םערוט ןכיוה

 -עג ןסיוווצ ןוא העש יד ןזיוועג טָאטש ןטייז ריפ עלא ןיא טָאה סָאװ ,רעגייז

 םיא ןבָאה סָאװ ,ןסאג עקידתונכש יד ןיא ּפעלק עכיוה ענייז טימ ןופרעד ןבעג

 א טריצאּפשמורא קידנעטש טָאה ץיּפש ןכיוה ןייז ףיוא .ןעעז טנָאקעג טשינ

 ץעגרע טשינ ךיז טכאמ סע יצ טקוקעגסיוא ןוא רעשעלרעייפ יד ןופ רעטכעוו
 ,הרבח ןייז ראפ טעברא לקיטש א
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 ץראה סָאד ,טקנוּפלטימ רעד ןעוועג זיא םורא ןייז טימ טארטסיגאמ רעד
 גָאט ןיא לָאמנייא שטָאכ טָאה ,רעניווונייא רעצעלדעש רעדעי .ץעלדעש ןופ

 טלָאװעג רעװ טָאה -- .ןסאג ריפ ענייז ןופ ענייא ךרוד ןייגכרודא ָאד טזומעג

 ,טארטסיגאמ ןופ חטש ןיא לסיב א ןייטש וצ ןעוועג גונעג זיא ,ןפערט ןצעמע

 ןענעז ,רעייגכרוד עקילעפוצ ץוח א .ןעמוקעגנָא זיא רעטראווענּפָא רעד ןוא

 רעדָא ,רעייטש-טארטסיגאמ-ראפ עליבאטס עקידנעטש ןעוועג חטש םעד ףיוא

 טראה ,סאג ענקנעיּפ ןופ טייז ןייז ייב רעמוז ןעזעג טּפָא ןעמ טָאה יוזא .רעציז

 ןופ ןטָאש ןיא ןעור סע יװ ,רעגייז-םערוט ןכיוה ןופ סנסופוצ ,טנאוו רעד ייב

 -אמרופ ,רעטעבראיטרָאּפסנארט עּפורג א טנאוו-טארטסיגאמ רעוויסאמ רעד

 ןשטייב טימ לייט ,ןדנעל יד ייב ןדנובעגמורא קירטש טימ רעגערט ןוא םענ

 -סיורא סיפ עטלוויטשאב יד טימ דרע רעד ףיוא קידנציז לייט ,טנעה יד ןיא

 עטיירב יד טימ קידנעייטש רעוו ;ןיירא טלעוו רעד ןיא יירפ טעשטראטסעג

 רעד רעטנוא טראּפשעגרעשנוא ,תואשמ ןגָארט וצ טיירג קידנעטש ,סעציײלּפ

 עייז ףיוא ןגָארט ריא ןטלָאװ ייז טקנוּפ ,טנאוו-טארטסיגאמ רעסיורג רערעווש

 ,לעּפאגייוו םהרבא טציז ןטימניא םלוע-רעגערט םעד ןשיווצ ןוא .סעציילּפ ער

 ןרעביא טקורראפ טייוו לטיה סָאד ,ןייאראפ-טרָאּפסנארט ןופ רעציזרָאפ רעד

 הרבח ראפ טנעייל ןוא ןלירב עסיורג יד טלטאזעגנָא זָאנ רעד ףיוא ,ןרעטש

 רעד ןיא עגאל עשיטילָאּפ יד סיוא ייז טשטייט ןוא ?גנוטייצ-סקלָאּפ, יד

 .טלעוו

 -סיוא טָאה--סאג רעוועשראוו ןופ גנאגניירא םייב -- טייז רעטייווצ ןייז

 -טשינ טימ ןדיי ןופ עקידתופתושב .רעיינקידייל ןופ עשזריב א יװ ,ןעזעג

 ןופ ןלָאצסױא םעד ףיוא שדוח ןצנאג א ָאד ןטראוו עזָאלסטעברא ןּפורג-ןדיי

 -טרעוו עטרעפעפעג ןיא .גנוציטשרעטנוא עמערָא רעייז דנָאפזָאלסטעברא

 .טייקילייווגנאל עיורג יד ייז ןביירטראפ ךעל

 יד טימ טראּפשעגרעטנוא ,ןדיי ערעטלע ךעלעקפורג ןעייטש תונכש ןיא

 -עג עסיורג יד ןגעוו ןלייצרעד םירחוס ענעמוקעגּפָא ;ןטניה ןופ ךעלעקעטש

 עכלעוו ,םיצירּפ עסיורג יד ןגעוו ןוא ,טריפעג לָאמא ןבָאה ייז סָאװ ,ןטפעש

 -ןקוק ןוא דרעב ןציּפש יד ןעייק ;סענעשעק-םעזוב ערעייז ןיא ןגעלעג ןענעז

 ןטגיילעגייב א טימ ווירב א ןעגנערב ףראד סָאװ ,רעגערטיווירב םעד סיוא
 ,עקירעמא ןופ בורק ןכייר א ןופ קעשט

 ,טיירב ןוא טייוו טײרּפשעגסױא טגיל סָאװ ,דלעפ-רבדמ םעד ןופ ןטימניא

 סע .ןעמולב ןוא סנירג טימ לופ ,רעווקס ןשירפ ןגנוי א ייב טציא ךיא ייטש

 עגנוי יד סָאװ ,סנּפָארטײױט ךעלעטנאילירב עניילק ייז ףיוא ךָאנ טצנאלג

 "נייא םעד טכאמ סע .,ןענעקירטוצּפָא ןזיוואּב טשינ ךָאנ טָאה ןוז-ןגרָאמירפ

 יּפָא יד ןופ ענייא ףיוא קעווא ךיז ץעז ךיא .עטסיוו א ןיא סיזאָא ןא ןופ קורד

 ךיז ןיפעג ךיא זא ,טסעפ לעטש ןוא טלעטשעגסיוא ָאד ןעייטש טָאװ ,קנעברור
 -רע יד ןיא .ןעזעג םיא בָאה ךיא סָאװ ,טארטסיגאמ ןקילָאמא ןופ חטש ןפיוא
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 םענעלאפעגנייא ןטימ ןטרעטעמשעציבלאה א לובמ ןקיטולב ןופ געט עטש

 רענייש אזא ןסקאוועגסיוא תוברוח ענייז ןופ זיא יוזא יו .םערוט-רעגייז

 ןבָאה ןגיוא יד .ןטייז עלא ןיא םורא ךיז קוק ךיא ?קנעביורּפָא טימ רעווקס

 ָאטשינ זיא טשינרָאג .טיירב ןוא טייוו יירפ טעז ןעמ .גנורעטש םוש ןייק טשינ

 .ןלעטשראפ סעּפע לָאז סָאװ ,געוו ןיא

 טאהעג טָאה השורי עשיראצ יד .עדייבעג-הסיפת עגנאל יד ןעמ טעז טָא

 סאג ענקנעיּפ יד טבעלעגרעביא טָאה יז .ןעשעג טשינרָאג ריא זיא סע -- לזמ

 ןעמ טעז טָא .תוברוח עריא ןופ סנּפָאקוצ טייטש ןוא רעניווװנייא עלא טימ

 ןייז ףיוא .טעלעקס ןטליוהעגסיוא ןייז רָאנ זיולב רעבָא ,זױהטָאר ןטלא םעד

 טמעשראפ קידכעבענ יוזא ןייטש ןבילבעג זיא םערוט ןכיוה ןטרעכיורראפ

 יךרע םעד ןָא ןוא ּפָאק א ןָא ,קעצאי ןטעקאנ ןופ לייט עטשרעטנוא יד זיולב

 -אי רעמערָא .סעציײלּפ ענייז טימ ןסקאוועגפיונוצ ןעוועג זיא סָאװ ,ךעלייק
 -ריבטימ עשידיי ענייז ןופ לרוג ןרעווש םעד טלייטעג טָאה רע ,ךעבענ ,קעצ

 .רעג

 סַאג עק סניליק 4

 ךיז ןיא ןּפאזנייא ,ןעמולב ןוא סנירג ןשיווצ דניצא ןציז וצ ָאד טוג זיא'ס

 ןשיגארט םעד ןיא ןסעגראפ לסיב א ךיז טליוו סע .טפול-ןגרָאמירפ עשירפ יד
 וצ ןוא .רעדליביןברוח יד ןופ טנעמָאמ א ןעורּפָא ליוו קנאדעג רעד .םורא

 -ךעלטימעג רעקידנגיל-ןגעקטנא רעד ןופ ןעזסיוא סָאד וצ עקאט טפלעה םעד

 םעד טאהעג טשינ ןעמאנסיוא עניילק טימ טָאה סָאװ ,סאג עקסניליק רעטיירב

 עדייב ןיא יז טייטש טָא .ענקנעיּפ יד -- רעטסעוװש רעטנעָאנ ריא ןופ לרוג

 עכיילג -- רענלעז יװ ,ייז ראפ ןוא ןעיניל-רעזייה עכיילג עריא טימ ןטייז
 עטכידעג טימ ,רעמיוב ענעסקאוועצ ןעייר ייווצ לעּפא םוצ עטלעטשעגסיוא

 -נטרעג יד ןיא סנטָאש עטכידעג ןפראוו סָאװ ,רעטעלב ענירג ןופ ּפעק עטיירב
 ,ןעמאטש ערעייז ןעייטש סע עכלעוו ןיא ךעלד

  ןייא טימ ןעעז וצ ןליוו רעד .טשינ סע טזָאל ןעור ןוא ןציז גנאל רעבָא

 טביוה -- ןברוח ןופ סיורג עצנאג יד ןטסעמסיוא םעטָא ןייא טימ לענש ,קילב

 ,טאטשרעבלאה רעדירב יד ,ןיײבטָאר השמ ךיז ןזייוואב סע ,טרָא ןופ רעטנוא

 -לָאװ ןיא ףיט טקעטשעג ןבָאה סָאװ ,עכעלטע ךָאנ ןוא ץעיווארק ,ןאמדלָאג
 ,סרעקנוב ,ןלייה עשידרערעטנוא ןיא קעווא ,ןסירעגסיורא ךיז .קסיּפ ןשיפ

 זיא ָאד סָאװ ,ןלייצרעד וצ ידכ ,טבעלעגרעביא .טבעלעגרעביא -- רעדלעוו
 עכלעוו ,חרזמ ןטייוו ןופ ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,עכעלטע ךָאנ ןוא ,ייז .ןעוועג

 -סעווש א ןופ ,ןעמאמ א ,ןטאט א ןופ ןייבעג א ןכוז ןוא ךיא יו ,ָאד ןעקנָאלֿג
 -אּפש רימ .הדע רעצעלדעש רעד ןופ לטשער עצנאג סָאד -- רעדורב א ,רעט
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 ןעייג רימ ןֹוא ,סיֹוארָאפ ןעייג סנטָאש ערעזנוא .רוביצב ןעמאזוצ טציא ןענ

 .היוול א ךָאנ יו ,עקידנגייווש ,ךָאנ

 ןענעז סָאװ ,ןטפעשעג-ךיש יד סאג טייז רעטכער רעד ןיא ךיז ןעעז סע

 -לעצ יד -- רעקניל רעד ןיא ןוא ,ןרעדנא ןבעל סנייא ןעוועג קידנעטש טרָאד

 ענעי ןיא לָאמא יו ,טקנוּפ ,ןטפעשעג-רעכיב ןוא -ביירש ,עירעטנאלאג ,קינ

 ,ןעמענ ערעדנא ןעייל ןוא ןטפירשפיוא-ןדליש יד ןיא ןייא ךיז קוק ךיא .ןטייצ

 סָאװ ,ערעייז םיתב-ילעב יד טנאקאבמוא ןענעז סע יװ ,טקנוּפ ,עטנאקאבמוא

 -עג סָאװ-רָאנ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטפעשעג יד ןופ ןריט ענעּפָא יד ןופ סיורא ןקוק

 .םיבשות ענעסעזעגנייא עטלא יװ ,רעכיז יירעקסארט א טימ טנפע

 לָאמא םעד ףיוא רעזייה ענעּבילבעג-ץנאג יד ןיא ןייא ךיז ןסע ןגיוא יד

 ןעמ טעוו רשפא :ןכוז ןוא סאג עקסניליק לקיטש םעניילק ןקידנזיורב יוזא

 -ניל רעד ףיוא זיוה ןופ רעטצנעפ יד ןענעז טָא .לָאמא ןופ ןעניפעג סעּפע ָאד

 -- עיצאזינאגרָא עשיטסינויצ יד ןעוועג ןרָאי עגנאל זיא סע וװ ,טייז רעק

 סאג ןיא ןגָארטעג ךיז ןבָאה סע ןענאוו ןופ רעטצנעפ עבלעז יד ."זכרמ , רעד

 ףיוא טנעוו יד סיורא ןקוק סע ."ונתוקת הדבא אל רוע,, ןופ רענעט יד ןיירא

 רעד תויתוא עיולב-סייוו עסיורג טימ ןבירשעגפיוא ןעוועג זיא סע עכלעוו

 קלָאפ ןשידיי ןראפ ןפאש וצ טבערטש םזינויצ רעד, :םארגָארּפ רעלעזאב

 טָאה ןרָאי עגנאל ."לארשייץרא ןיא םייה עטרעכיזעג עכעלטכער-ךעלטנפע ןא

 ןוא םייה א ןָא קלָאפ א טסייה סע סָאװ ,טרעלקעגפיוא ןוא טדערעג ָאד ןעמ

 ָאד .טייקיזָאלמײה רעקיבייא ןופ ןצנעװקעסנָאק עשיגארט יד ראפ טנרָאװעג

 -ייז טכארבעג ןבָאה ןדיי ווו ,"לארשיל תמיק ןרק, ןופ ָארויב סָאד ןעוועג זיא
 -אב ןוא לארשייץרא ןיא דרע ןפיוקוצסיוא ףיוא סנשָארג עטרָאּפשעגּפָא ערע
 סָאד ,"טאלבנכָאװ רעצעלדעש, עיצקאדער יד ךיוא ןוא ; ןדיי ריא ףיוא ןצעז
 .עשאלדָאּפ ןיא טאלבנכָאװ עשידיי ערעלוּפָאּפ

 זיא סע ווװ ,זיוה סָאד טייטש טייז רעטכער רעד ןופ ,ןגעקטנא ,ָאד ןוא
 ,רעטעברא-רעדעל עשידיי ןופ ןייראפ ןלענָאיסעּפָארּפ ןופ לאקָאל רעד ןעוועג
 ןופ רעיראטעלָארּפ , :גנונרָאװ א טדערעגּפָארא טָאה טנעוו ענייז ןופ ךיוא
 "עיצקאער ןוא םזישאפ ןגעק ףמאק םוצ, ,"ךייא טקינייאראפ ,רעדנעל עלא
 ןרעסעב ןגעוו ,גנורעדירבראפ-רעקלעפ ןגעוו טדערעג ןעמ טה ָאד .וו .א .א
 סאג ןיא ןגָארטעג ךיז ןבָאה רעטצנעפ ענייז ךרוד .ןעמוק ףדאד סָאװ ,ןגרָאמ
 גנונעפָאה ןופ רעדיל ערעדנא ןוא "לאנָאיצאנרעטניא , ןופ רענעט יד ןיירא
 | ,טייהיירפ ןוא

 -םירחוס יד ןעוועג לָאמא זיא סע וװ ,לאקָאל ןופ רעטצנעפ יד ןענעז טָא
 יד ראפ לָאר עקיטכיוו אזא טליּפשעג טָאה סָאװ ,עיצוטיטסניא יד ,קנאב
 ןוא ןטידערק עלא ןעוו .ןטייצ-?םעשווָא , יד ןיא םירחוס עשידיי רעצעלדעש
 זיא ןדיי ראפ ןסָאלשעג ןעוועג ןענעז טָאטש ןיא ןעגנומענרעטנוא-סלדנאה
 .א רעדָא האוולה א ץוח א וװ ,עמאמ א יו ,ייז ראפ ןעוועג קנאב-םירחוס יד
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 יטניירפ קידנעטש ןופ טרָאװ טוג א ךיוא ןעמוקאב ָאד ןעמ טָאה ,ָאטנָאקסיד

 קידנעטש ןופ הצע עגולק א ןוא לשזרָא רשא 'ר ,סעזערּפ ןקידוועדעראב-ךעל

 .קעטאיווק רשא-םהרבא 'ר רָאטקעריד ןקידנגייווש

 ןעוועג זיא ,עניציפָא רעקיטייז רעד ןיא טקורעגּפָא ,זיוה םעד ןיא ,ָאד ןוא

 רעשידיי רעד טָאה טעברא גָאט א ךָאנ .ןייראפ-רעקרעווטנאה ןופ לאקָאל רעד

 ָאד ןעמוקעג .טרָארורּפָא קיטסייג ןייז ןענופעג ָאד טנוװָא ןדעי הכאלמילעב

 לגָאה ןגעק ץוש ןכוז ןוא ,ענימָאד א ,ךאש א ןליּפש ,גנוטייצ א ןענעיילרעביא

 -סיזקע רעמערָא ןייז ףיוא ןטָאשעג ךיז ןבָאה סָאװ ,סעיסערּפער ןוא תוריזג

 .קיטילָאּפ-טָאקיָאב רעייז טימ רעבָאה-טכאמ עשירָאטאנאס יד דצמ ץנעט

 סָאװ ,ןלאקָאל יד ןופ רעטצנעפ יד ןופ סיורא טקוק טעמוא רעטסיוו א

 עטלאקיזייא ןא .רעייט ןוא טנעָאנ ,שימייה ,ןגייא יוזא לָאמא ןעוועג ןענעז

 עקסניליק לקיטש םעד ףיוא רעזייה ענעבילבעג יד ןופ טזָאלב טייקדמערפ

 -- ןוזיסגנילירפ עטלארטשעצ א ּפָארא טלכיימש למיה ןופ שטָאכ ןוא ,סאג

 .םירבא עלא ןיא סע טרירפ

 (סאג עווָאדָארגָא עקילָאמא) אשטיוועיקנעיש רעד זיב וצ ךיז ןכיילש רימ

 גיוא סָאד ווו ,סקניל ןוא סטכער ,ןטייז עדייב ןיא :רבדמ א רעדיוו -- ןוא

 ךעלגרעב ,לגיצ ,רענייטש סעּפוק ,תוברוח יו ,רעמ טשינ ןעמ טעז ,טכיירג

 ןענאטשעג לָאמא זיא סע וװ ,דלעפיזָארג אזא ףיוא .זָארג טימ ענעסקאוואב

 ףיוא סעטנעּפ טימ דרעפ ךיז ןעשאּפ ,דלעגטוג לארשי 'ר ןופ זיוה ענייש סָאד
 .סיפ עטשרעדָאּפ יד

 טסעפ טייטש ,שינעטסיװ ןוא תוברוח ןופ לובמ ןשיװצ ,סאג ןטימ ןיא ןוא

 -עג טלדנאווראפ רעטעּפש זיא סָאװ ,עווקרעצ עשיסור עסיורג יד ,לָאמא יו

 -מורא ,ּפָאק םענעסיראפ ןכיוה א טימ ,לָאשטשָאק ןשירעטילימ א ןיא ןרָאװ

 -מוש יװ ,סעּפיל ןוא סענאטשאק ענירג ענעסקאוועצ לדלעוו א טימ טלעטשעג

 "יוה רעד זא ,ךיז טכאד סע .זייב סָאדלא ןופ ןטיהראפ םיא ןפראד סָאװ ,םיר

 :ץלָאטש ּפָארא טדער ,ץיּפש ןפיוא םלצ ןטימ םערוט רעקיטנאק-ריפ רעכ

 -עג ןיב ךיא ,טאהעג טשינ הטילש ןייק תיחשמ רעד טָאה רימ רעביא ,טעז,

 ןופ גנאגסיוא םוצ ,ןיהא קילב םעד ךיא דנעוו וויטקניטסניא ."ץנאג ןבילב

 רעד ןגעקטנא ,עגולד ןופ טייז רעד ףיוא ןוא ,סאג עקסנאירָאלּפ ייב ,ענקנעיּפ

 -טנא סנטייוו ןופ ןצנאלג ןטרָאד ןופ יו ,ָאד ןופ יוזא ןוא .סאג רעוװָאלָאקָאס

 -יוה יד ףיוא טסעפ ןציז סָאװ ,םימלצ ענעלאטעמ יד ןוז-ןגרָאמירפ רעד ןגעק

 ייטולב ןטימ לגנארעג ןיא זא ,ןלייצרעד ייז ךיוא ןוא ,סמערוט ענעלָאטש עכ

 ...טקידעשאבמוא ץנאג סיורא ייז ןענעז תיחשמ ןק
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 חטש ןקילייה ןפיוא 5

 -סאק רעקיטנאק-ריפ א יװ ,טגיל סָאװ ,חטש םעד ףיוא ךיז ןעניפעג רימ

 -ייה רעד .עשידיי ,קעניר-יראטס ,עגולד ,רעוועשראוו :ןסאג ריפ ןשיווצ ןט

 רעשילביב רעטלא רעד ךיז טנָאמרעד סע .ץעלדעש ןשידיי ןופ חטש רעטסקיל

 תמדא -- וילע דמוע התא רשא םוקמה יכ ,ךילגר לעמ ךילענ לש, :ףורסיוא

 -ָארטעג סעבָאב ןוא סעדייז ערעזנוא ןבָאה ,ןכשמ םוצ לָאמא יו ..."אוה שדק

 א טימ שדקמהיתיב א טרָא םעד ףיוא טלעטשעגפיוא ןוא ןעקנאשעג ערעייז ןג

 יד ,םישמוח עטלא יד ןיא יו טלָאמעגסיוא ,גנאגניירא ןרעביא ןָאנבױא ,לוש

 ."חצרת אל, :גנונרָאװ רעקיבייא רעד טימ ,תורבדה תרשע יד טימ תוחול

 ןוא בוטש-הלהק א ,בר ןראפ הריד א ,בוטשיןיד-תיב א טלעטשעגפיוא ךיוא
 .ןתוכרטצה עש'הלהק ערעדנא עלא

 -ייה ןוא סנגעמראפ עש'הלהק ראפ שינעטלעהאב רעכיז א ןבָאה וצ ידכ

 -לע ערעזנוא ןבָאה ,תופירש ןוא תובנג ראפ טצישעג ןייז ןלָאז סָאװ ,ןטייקיל

 -תיב ןסיורג ןופ ליד ןרעטנוא ןזייא ןוא ןייטש ןופ טיובעגסיוא סעדייז-רעט

 -ירפס :יוװ ,השידק-ירבד ןופ ללש א ןענופעג ךיז טָאה טרָאד .הזינג א שרדמה

 תורפוש ,תורונמ ,רעטכייל ענרעבליז ,ןתכורּפ ,תורות-יבתכ ,תוליגמ ,תורות

 זיא הזינג יד .טרעוו ןלאעזומ ןוא ןשירָאטסיה ןופ ןכאז ערעדנא ליפ ןוא

 ןוא טריקסאמראפ ,ץלָאה ןוא ןזייא ןופ ןריט יירד טימ טכאמראפ ןעוועג

 םייב ןטלאהאב ןעוועג ןענעז ןעלסילש יד .רעסעלש ןביז ףיוא ןסָאלשראפ

 טימ ןיילא רָאנ ,טיורטעג טשינ םענייק ייז טָאה סָאװ ,שרדמה'תיב ןופ יאבג

 -ע טפראדאב טָאה ןעמ ןעוו ,ןסָאלשעגוצ ןוא ןסָאלשעגפיוא טנעה ענעגייא

 ,טייהנגעלעג רעלעיצעּפס א ייב רעדָא ,בוט-םוי א ןיא ןעמענסיורא סעּפ

 טָאה ןעמ ןוא ןעוועג רעטצניפ ךָאנ זיא סע ןעוו ,ןגרָאמירפ ןדעי

 ןבָאה ,ןירג ןוא יולב ןשיוצ ,ףלָאװ א זיב טנוה א ןשיווצ טנעקרעד טשינ ךָאנ

 -עגנָא ערעייז ןסיגוצסיוא ןדיי רעצעלדעש עקיביולג יד טמָארטשעג רעהא

 ,ןענעוואד וצ ירפ וצ ןעוועג ךָאנ זיא .םלוע-ארוב ןראפ רעצרעה עטקיטייו

 :ןפורעג שפנה תוכפתשה טימ ןוא םיליהת םוי א טגָאזעג לייוורעד ןעמ טָאה

 | ,'ד ךיתארק םיקמעממ
 טימ ןוא קאמשעג טנוואדעג ןעמ טָאה ,ןרָאװעג גָאט רָאנ זיא סע יו

 ןבָאה סָאװ ,רעמערק ,תוכאלמ-ילעב ,ןדיי עטסָארּפ יד רעירפ .רוביצב ץראה

 ,ןעמָארק ,ןטאטשראוו ערעייז וצ ןעגנאגעג ןענעז ייז רעדייא טלייאעג ךיז

 טנוואדעג ןבָאה רעטעּפש .טמוק םיא סָאװ ,םלוע לש ונובר םעד ןבעגוצּפָא

 -עמַאּפ ןענעוואד ,טשינ ךיז ןלייא ,טייצ ןבָאה סָאוו ,םידמול ןדיי ?ערענעש;
 םייהא ןראפ ,ןענעוואד ןכָאנ ןוא גָאט ןֿבלאה ןזיֿב רעטרעוו יד ןלייצ ,ךעל

 דלאב ןוא .ארמג טאלב א ןיירא ןעמ טּפאכ ,ןיליפת ןוא תילט ןיא ךָאנ ,ןייג

 -נא טימ טצעזאב שרדמ-תיב ןיא ןשיט יד ןענעז ,קעווא ןעייג יד ךָאנ רעדייא
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 ,תודיחיב רעוװ ןענרעל סָאװ ,ןדיי ערעטלע ןוא םירוחב עגנוי ,רענרעל ערעד

 טָאה קילאיב סָאװ ,ןוגינ ןשיפיצעּפס ןטימ ,לוק ןפיוא ךיוה ,ןּפורג  ןיא .רעוו

 יד ךרוד סיורא טייוו ךיז טגָארט סָאװ ,?דימתמה ,. ןייז ןיא .טקיבייאראפ םיא

 ,רקשל אל לארשי חצנ זא ,רעייגכרוד עלא ןָא טגָאז ,ןיירא סאג ןיא רעטצנעפ

 קע זיב קע ןופ טליפעגנַצ שרדמ-תיב רעד ןוא לוש יד טרעוו טכאנראפ

 סָאװ ,רעדניק עגנוי ןייק טשינ ךיוא ןלעפ סע .בירעמיהחנמ וצ םלוע .ןא טימ

 רעייז ,קנאב א ףיוא קידנעייטש ,ךעלעמיטש עגנוי ערעייז טימ סיוא ןעיירש

 יוזא ןבָאה יז סָאװ ,ןעשעג זיא ייז סָאװ ,טכערמוא םעד ףיוא רעצ ןסיורג

 ."שדקתיו לדגתי, ןטלא םעד ןיא -- ןעמאמ א רעדָא ןטאט א ןריולראפ גנוי

 ןופ חלושמ א ,דיגמ א סיוא םלוע רעד טרעה בירעמ ןוא החנמ ןשיונ

 ןוא רעמעלאבישרדמה'תיב ןפיוא רעטציהעצ א טייטש רעכלעוו ,הבישי א

 ,טײקכעלטקניּפ אזא טימ םונהיג ןיא רָאפ טמוק'ס סָאװ ,סָאטאּפ טימ טרעדליש

 םיעשר טלגערּפ ןעמ יוזא יו :טרָאד ןופ ןעמוקעג סָאװ-רָאנ טלָאװ רע ךיילג

 ןעמ ןוא רעגניצ יד ףיוא ייז טגנעה ןעמ יוזא יו ,ןענאפ-טָארב עסיורג ןיא

 ןטיהראפ זא ,סיוא טריפ ןוא ,עלָאמס רעסעפ ענעזָאלעצ עסייה ןיא ייז טנערב

 ןוא ,םימכח ידימלת ןציטש ןוא הקדצ ןבעג ךרוד רָאנ ןעמ ןָאק םעד ןופ ךיז

 ...ןמא ,ונימיב הרהמב לאוג ןויצל :אבו :ןטימ טקידנעראפ

 ןרעביא ןוא טצעזאב טכידעג ןשיט עלא טכער טשרע ןענעז בירעמ ךָאנ = |

 .הרות ןופ לוק סָאד יינספיוא ךיז טגנילקעצ שרדמ-תיב
 -עב ןדיי עטושּפ עּפורג א טימ לאנאבראבא לאומש-המלש 'ר טנרעל טָא

 ןא טימ ,ןייטשניבור לאיטלפ 'ר -- שיט רעדנא ןא ייב ,בקעייזיע תוכאלמייל

 ןיא ןָא-ןביוא טרָאד !"ץרא-ךרד ,טאש -- ןוא .תוינשמ קרּפ א ,עּפורג רעדנא

 "מול יד טימ טצעזעגמורא שיט א ייב ,שדוק-ןורא ןופ טנעָאנ ,טנאוו-חרזמ

 ,םידמול רעצעלדעש עטסערג יד ןופ רענייא רועיש א טגָאז ,טָאטש ןופ םיד

 -חרזמ ןיא ךיוא ,שיט ןטייווצ א ייב ןוא .וועל עקנמחנ 'ר יולע רעניטקיט רעד

 עבלאה ,םידמול עשיתב-ילעב ,ןדיי ענייש ןופ טצעזעגמורא ןָא-ןביוא ,טנאוו

 רעד ,ליכשמ ןוא ןדמל הרובחבש ןקז רעד ימוי-ףד םֹעד טנרעל ,םיליכשמ
 .ביורטנייוו םוחנ קחצי 'ר רעקידמינּפ-תרדה רעסייוו-רעבליז

 .טכאנ רעבלאה ךָאנ טעּפש זיב ,סױא-גָאט ,ןייא-גָאט יוזא ןוא
 טשינ ןיילא לָאמניײק שרדמ-תיב רעד זיא טכאנ רעבלאה ךָאנ ךיֹוא רעבָא

 קידנעטש ןענעז ,רענרעל ןוא רענעוואד-םלוע ןופ ןייגקעווא ןכָאנ .ןבילבעג

 ,סנוויוא יד ןשיווצ לקניוו א ןיא טקעטשראפ ,טכאנ רעצנאג א ףיוא ןבילבעג

 יכיל ןבלח א ןופ לרעייפ ןיילק א ייב .םינלטב הרשע עקיבייא יד ןופ עכעלטע
 ןיא ,ןוגינ-תלשלש ןטקיטשראפ א קיטעמוא-שילרעטסיוא סעּפע טמורבעב לט
 | .ןיירא טײקטסוּפ רעקיטכאנ רעד

 -סיוא ןבָאה שרדמ-תיב ןוא לוש יד יו ,רעדליב ךרודא ןפיול קנאדעג ןיא
 .א.יװ ,ןטנעמָאמ-םאנסיוא ערעדנוזאב ןיא ןוא ,םיבוט-םימי ןוא םיתבש ןעזעג
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 ןיא ןייא ךיז טליה ברעמ ןיא למיה רעד ,טכאנראפ : באב"העשת ןיא רעגייטש

 טָאה סָאװ ,ןטייצ סרצנדכובנ ןופ רעייפ םענעי ןיא ןענָאמרעד סָאװ ,ןעמאלפ

 ,סוטיט ןופ ןטייצ יד ןופ רעייפ ןיא ןוא ;שדקמה-תיב ןטשרע םעד טנערבראפ

 שרדמ"תיב ןטימ לוש יד יו ; שדקמה תיב ןטייווצ םעד טנערבראפ טָאה סָאװ

 שדוק-ןורא רעד ,טיירדעגרעביא קנעב ןוא ןשיט יד .תוברוח יו ,סיוא ןעעז

 -לאה ןיא ,תכורּפ סָאד ןעמונעגּפָארא ,טמעשראפ טייטש תורות-ירפס יד טימ

 עצנאג יד זיא ,למעלפ-לטכיל ןיילק א ןופ ןייש רעד ייב ,שינרעטצניפ רעב

 "יאה טגָאז ןזח רעד .ןקָאז יד ןיא ,םילבא יו ,דרע רעד ףיוא טצעזעגסיוא הדע

 ןיא ,םלוע רעד ןוא ,ןטױט א טנייוואב ןעמ יו ,ןוגינ ןקיטעמוא ןא טימ "הכ

 וטיבה , ןיירא ךיז ןיא ליטש ךָאנ טנייוו ,טעמוא ןוא רעיורט ןטרעווילגראפ

 ןפיוא ןרערט ערעטיב ייברעד טסיגראפ ןוא "יבואכמכ בואכמ שי םא וארו

 ,רָאי ךָאנ רָאי ןוא .רקפה ,דנו-ענ ןרָאי רעטנזיוט זיא סָאװ ,קלָאפ א ןופ לרוג

 ןיא טּפאזעגנייא ,טציא ןעייטש רימ רעכלעוו ףיוא דרע יד טָאה ,רוד ךָאנ רוד

 .ןרערט ןלאווק עסייה יד ךיז

 -תיב רעד ןוא לוש יד ןעזעגסיוא טָאה סע יוזא יו ,דליב סָאד :רעדָא

 -סקע ןליטש ,ןקילייה ןיא יו -- ירדנ-לכ וצ טכאנירוּפכיםוי רעד ןיא שרדמ

 ןופ תועשר רעד ןגעק טסעטָארּפ ןקיטכעמנָא ןייז קלָאפ סָאד סיוא-טיירש זאט

 ןוא ;ןוגינ-ירדנילכ ןיא טבעוועגנייא ןענעז סָאװ ,רענעט יד ןיא טלעוו רעד

 תעל-תעמ א ןופ עטרעטאמעגסיוא ןא ,עכיילב א ,הדע יד ןעוו ,הליענ וצ

 אטח לע ךיז ןּפאלק ןוא ןעייטש ,םיתילט ןוא ןעלטיק ןיא עטליהעג ,ןטסאפ

 ןוא ,ענעגנאגאב טשינ לָאמנייק םיאטח ראפ רעצרעה עטנקירטעגסיוא יד ןיא

 טפול עקילייה עטפמעדעג יד ךרודא טדיינש גנורעמעד רעקיטכאנראפ ןיא

 ןייז סיוא טסיג ..היונב הלת לע ריע לכ יתוארב :תורוד ןופ ץכערק רעד

 -ייטש רעקלעפ עלא ןופ רעדנעל ןוא טעטש עלא סָאװ ,רעצ ןסיורג ןיא ץראה

 ץנאג רעזנוא יו -- תוברוח ןיא ןגיל טעטש ערעזנוא רָאנ ,עטיובעג-טסעפ ןע

 .ןבעל

 "א טָאה הדע יד סָאװ ,דיירפ ןוא טכיל ןופ ןטנעמָאמ ךיוא ךיז טעז סע

 טלקיוועגפיוא טָאה ןעמ ןעוו ,םירוּפ ,רעגייטש א .טרָא םעד ףיוא טבעלעגכרוד

 טָאה סע סָאװ ,הלּפמ רעד ןגעוו םלוע ןראפ טנעיילעג ןוא הליגמ עטלא יד

 -ראפ וצ טכארטראפ לָאמא טָאה רעכלעוו ,םידוהיה ררוצ רעטלא ןא טאהעג

 "יירפ א ןיא ,בקעי תנשוש ןופ רמז ןקיטסול א ןיא .לארשי קלָאפ סָאד ןקיליט

 ןרעגערג ןקיכליה א ןיא ןוא ,ערעטלע יד טזָאלעצ ךיז ןבָאה ל'דוקיר ךעל

 -עצ ךיז ןבָאה ךעלסיפ יד טימ ןעפוט ןוא ךעלטנעה יד טימ יירעקסעילפ ןוא

 -רעד דיירפ ןופ טלארטשעג טָאה ץלא ןוא .גראווניילק סָאד ,רעדניק יד טזָאל
 ,טייהנעגנאגראפ רעד ןיא ףיט ןוא טייוו רעייז ,שטָאכ ,לָאמ ןייא סָאװ ,ןוֿפ

 טפָא ןענעז רימ רעכלעוו ייב ,טייקיטכערעג יד טזָאלראפ טשינ זנוא ךָאד טָאה
 ,דגיק"ףיטש א
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 םי א ןיא ךיז ןעקנוט שרדמ-תיב רעד ןוא לוש יד :הרות-תחמש .,רעדָא |

 ןופ טלארטש ,םידגב עטסנעש יד ןיא רעטצופעגסיוא ןא ,םלוע רעד ,טכיל ןופ

 ןעייטש רעמעלאב ןפיוא !ןדיי ייב הרות תחמש :טייקיניילק א סעּפע ,דיירפ

 רעקידנעטש רעד ,תונזח ידגב עקידבוט-םוי ענייז ןיא ןזח רעד עטלארטשעצ

 -לָאג ןוא דרָאב רענרעבליז רעד טימ ,רעקידמינּפ-תרדה רעד ,לוש ןופ-יאבג

 ,ףליהעג ןקיליוויירפ ןטימ ,עקפילש רזעילא 'ר ,זָאנ רעד ףיוא ןלירב ענעד

 ןלייט ןוא עילפָאטראק רודגיבא 'ר ןקידוועריר ןוא ןכעלגעוואב קידנעטש םעד

 ילעב "ערענעש , יד ןעייג טשרע םוצ .תופקה וצ ףיוא ןפור יז --- םידוביכ ןייא

 ןפורעגפיוא ןרעוו ייז .טנאוו-חרזמ יד -- םיללּפתמ-לוש עקידנעטש יד ,םיתב

 תלשלש ,ריבגה ברה ונרומ :יוװ ,לוטיט ןסיורג א טימ ,ןוגינ א טימ ,דובכ טימ

 "יבא םהרבא טימ דבכמ -- -- -- 'ר ,בקעיו קחצי םהרבא לש ונבדןב ,ןיסחויה

 -עפוצ יד ןוא טנאוו-בירעמ ןופ ןדיי עטסָארּפ יד ןעייג רעטעּפְש !הפקה סונ

 -- -- -- -= 'ר זיולב ,ןלוטיט ןָא טושּפ ןפורעגפיוא ןרעוו ייז .םיללּפתמ עקיל

 יד טימ ,דאהאראק א ןיא ךיז טזָאל םלוע רעד .הפקה סקידצה ףסוי טימ דבּכמ

 -ות רעד טימ ךיז טיירפ ,רעמעלאב םורא ,ןצראה םוצ טעילוטעג תורות-ירפס

 טָאג סָאװ ,ךעלעדיי ךייא זיא ליווו ,לארשי םכירשא :טגניז ןוא טצנאט ,הר

 ןעוועג הכזמ ןוא קלָאפ טבילעג ןייז ראפ טלייוועגסיוא ןיילא ךייא רָאנ טָאה

 תחמש סָאװ ,ךעלדיימ ךיוא ןוא ךעלגניי ,גראווניילק סָאד .הרות רעד טימ

 ןליבסנאמ ;שיווצ לוש ןיא ןעמוק רעייז ראפ ייז ףיוא טשינ ןעמ טיירש הרות

 ,םלוע ןטימ סיוא ךיז ןשימ ,ךעלעגיוא יד טימ ןצנאלג ,דיירפ ןופ ןלארטש

 עטאט רעד סָאװ ,הרות רפס רעד ייב ס'םייחיץע עטשרעטנוא יד ןָא ןעמענ

 ,עסיורג יד טימ טימ ןעגניז ,ךעלסיפ עגניי יד טימ ןעּפוט ןוא ןצנאט ןוא טלאה

 .טנעה יד ןיא רענעפ-הרות-תחמש טימ קנעב ןוא ןשיט יד ףיוא ןעייטש רעדָא

 טימ ןעמאזוצ .ךעלטכיל ןענערב סע עכלעוו ןיא לּפע עטיור רענעפ יד ףיוא

 ,ךעלעגױא עקידנענערב עצראווש ןוא ךעלקעב עטיור עטמאלפעצ ערעייז
 .עיצאנימוליא עקידבוט-םוי עכעלרעה א סע טפאש

 עס אטא טא .. א שא אטא

 -נובעגנעמאזוצ זיא קלָאפ סָאד יו ,טסווועג טָאה תיחשמ רעקיטולב רעד

 הדע יד טָאה רע רעדייא רעבירעד רע טָאה ,שרדמיתיב ןוא לוש ןייז טימ ןד

 --ןייּפ ןוא םירוסי רערעמ סָאװ ,ןפאשראפ וצ םורא יוזא ידכ ,טגנערבעגמוא

 ,םעד ןופ ָאטשינ רכז ןייק זיא סע ןוא שודק-םוקמ ןייז טגנערבעגמוא רעירפ

 טײרּפשעגסױא זיא ץאלּפ רעטאלג רעקידייל א .ןענאטשעג לָאמא זיא ָאד סָאװ

 ,ןָאטעב ןוא רָאמראמ ןופ רבק-רעדירב רעטיירב א ןטימניא ןוא ,ןגיוא יד ראפ

 טימ טריצאב לָאמקנעד א -- םערוט רעכיוה א טלעטשעגפיוא זיא סנּפָאקוצ

 -יבייא , :טפירשפיוא יד ךיז טנעייל סע ןכלעוו רעטנוא ,ּפרעס ןוא רעמאה א

 ןיא ןלאפעג ןענעז סָאװ ,דנאבראפנטאר ןופ ןדלעה יד דובכ ןוא םֹור רעק

 ."טָאטש יד ןעיירפאב םייב ,עיטסעב רעשיטסישאפ רעדליוו רעד טימ ףמאק
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 סָאװ ,םירובג ענעלאפעג יד ןופ ןעמענ טימ לטעצ רעגנאל א טייג סע

 ןקידתופתושב ןסיורג ןיא לָאמקנעד ןופ סנסופוצ ָאד ןעור רענייב ערעייז

 ,רבקירעדירב

 ,רעּפרעק ןצנאג םעד ןוא ץראה סָאד םורא טמענ רעטיצ רעקילייה א

 ןענעז ,טנאקאבמוא ,דמערפ ןעגנילק ייז שטָאכ סָאװ ,ןעמענ יד ןענעייל םייב

 .רעייט ןוא טנעָאנ ,שימייה יוזא ךָאד ייז

 ןטלאק םוצ ןרעטש ןסייה םעד ןגיילוצ ,ינק יד ףיוא ןלאפ ךיז טליוו סע

 ענעבילבעגרעביא לפייה סָאד ,רימ יװ ,ךָאנ רעוװ :ןפורסיוא ןוא רָאמראמ

 -נוב ןופ ענעמוקעגקירוצ ,םזישאפ ןדליוו ןיפ עטגלָאפראפ ,ענעגנאפעג ,ןדיי

 סָאװ ,ןצאשּפָא ןענָאק ,סעגייט ןוא רעדלעוו ,ןלייה עשידרערעטנוא ןוא סרעק

 רעד ןופ גנואיירפאב רעד ראפ ןוא גנואיירפאב רעזנוא ראפ ןָאטעג טָאה ריא

 .טלעוו

 -ערב קידנעטש טעװ טייקראבקנאד ןוא עביל ןופ דימת-רנ רעקיבייא ןא

 ראפ םור ןוא ביול םוצ ,רעצרעה עטקיטייוװעצ ערעזנוא ןופ ןָאעטנאּפ ןיא ןענ

 טלעוו יד ןקיניײרּפָא םייב ןעוועג בירקמ טָאה ריא סָאװ ,סנבעל עגנוי ערעייא

 .הפגמ רעצראווש רעד ןופ

 ףראד טעטש עבורח ערעזנוא ןופ רעצעלּפ עטסבושח עטסנעש יד ףיוא

 טנעמונָאמ סלא ייס ןעניד ןלָאז סָאװ ,רעלעמקנעד עכלעזא ןלעטשפיוא ןעמ

 ןגעק תורוד-רוד ראפ גנינערָאװ א יוװ -- ייס ןוא רעפמעק עשידלעה יד ראּפ

 | .םזישאפ ןופ טרובעגרעדיוו

 זיא ?שינעדנעטשראפסימ א רעדָא תועט א ןעוועג טשינ ָאד זיא יצ רעבָא

 לָאמקנעד א ראפ ןוא רבק-רעדירב א ראפ ץאלּפ רעקיטכיר רעד עקאט סָאד

 !ןדלעה ענעלאפעג יד ךָאנ
 -עג ןרָאי רעטרעדנוה זיא סע ווו -- דרע לקיטש םעד ףיוא זא ,ךיז טכאד

 ןרערט ליפיוזא ךיז ןיא טּפאזעגנייא ןוא שרדמ-תיב ןטימ לוש יד ןענאטש

 -עג טכעוושראפ ךעלדנעש יוזא זיא סָאװ --- תורוד ליפ יוזא ןופ תוליפת ןוא

 טָאה ,הדע ןייז ןופ םוקמוא םעד -- עידעגארט עטצעל יד ןעעזעגוצ ןוא ןרָאװ

 א ,דיי ןקיביײא ןא ןופ לָאמקנעד א ,לָאמקנעד רעדנא ןא ןייטש טפראדאב

 רעיורג רעגנאל א טימ ,ךיש ןָא ,דרע רעד ףיוא העבש טציז סָאװ ,יחצנה ידוהי

 ייוא עטעדנעוװעג למיה םוצ עסיורג טימ ,ןרעטש ןטשטיינקעג ףיט ןיא דרָאב

 ןיא ,ּפָאק ןעיורג ןרעביא שא טימ קאז א ,לטיק ןיא ןוא תילט ןיא טליהעג ,ןג

 רעד ןיא ןוא "ןָאילימ סקעז, לָאצ יד ןטלאה רע לָאז טנאה עקידרענייב ןייא

 וד ןעוו , :טפירשפיוא רעד טימ רקש ןקיביײיא ןופ לָאבמיס םעד -- רעטייווצ

 -ונָאמ אזא טָא --- ..."עטייווצ יד ןָא לעטש -- קאב ןייא ןיא שטאּפ א טסגירק

 -מ ןטכעוושראפ ןופ טרָא ןפיוא ןפערט וצ טלעטשעגרָאּפ ךיז ךיא בָאה טנעמ

 -ָאי יד ןופ הּפרח יד ןלייצרעד תורוד עקיטפניק יד ראפ לָאז סָאװ ,שודק-םוק

 ךיז רעייגייבראפ א ,טפנוקוצ רעד ןיא ,לָאמא טעװ רשפא ןוא .1945--1939 ןר
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 יד ראפ "אטח לע, ןצראה ןיא ןּפאלק ךיז --- ןוא ןטכארטראפ ךיז ,ןלעטשּפָא

 -- -- -- .סעדייז ענייז ןופ דניז

 :ןלייצרעד ענעבילבעגנבעל

 ןיא -- טכאנ-רעטניוו רערעטצניפ רעטלאק א ןופ העש רעטעּפש א ןיא..

 ןיא טפאשרעה-רעלטיה רעקיטולב רעד ןופ רָאי ןטשרע ןופ טכאניייוו רעד

 זא ,םראילא םעד ןופ ןרָאװעג טרעטיצעגפיוא ץעלדעש זיא (1929 ןיא) ןלױּפ

 טעוועלאשזעג טשינ ןבָאה ןלאדנאוו יד !ןענערב לוש יד טימ שרדמי-תיב רעד

 סָאװ ןעמוקסיורא לָאז לקאטקעּפס רעדליוו רעד ידכב ,טפאנ טימ ןיזנעב ןייק

 טייוו-ןליימ טכיירגעג ןבָאה ןעגנוצ-רעייפ יד .טקעפע טימ טנאזָאּפמיא רעמ

 -אטשעג ןענעז עפ-אדי-ָאטיױא םעד םורא .למיה ןרעטצניפ םעד ןטכיולאב ןיא

 טוג ןוא רעוועג-טנאה ןוא -ןישאמ טימ טנּפָאװאב ,סעיטסעב עטעשויעצ ןענ

 ,הפירש יד ןשעל ןלעװ ןוא דיי א ןייגוצ טשינ הלילח לָאז סע ןבעגעג גנוטכא

 תיב ןיא ןוא לוש ןיא .הרות-רפס עקידנענערב א ןעוועטארסיורא רעדָא

 עזָאלמיײה טרעדנוה עכעלטע עטריטראווקעגנייא ןענופעג ךיז ןבָאה שרדמה

 -ברעמ ןופ טעטש ערעדנא ןוא קעװאלצָאלװ ,שילאק ןופ ענעפָאלטנא ,ןדיי

 ןענעז ייז .עקידנּפָאלש ןפָארטעג ייז טָאה טכאנ רעד ןטימניא הפרש יד .ןלױּפ

 -ניק עניילק טימ רע ,רעטצנעפ ןוא ןריט עקידנענערב יד ךרוד ןעגנורּפשעג

 ןדנווו-דנארב ןעמוקאב ,טנעה יד ףיוא עקנארק ןוא עטלא טימ רעװ ןוא רעד

 עטצוועדליוועצ יד ןופ ןטענגאב ןוא סעבלָאק-ןסקיב ,סנעמיר ןופ ּפעלק ןוא

 ןוא טשימעגסיוא ןענעז תונברק יד ןופ ןעיירשעג-ייוו יד .רעסערפ-ןשטנעמ

 -עג ןבָאה סָאװ ,םילווונמ יד ןופ ןפורסיוא-דיירפ יד ןופ ןרָאװעג ןעגנולשראפ

 ןריפוצכרודא ןעגנולעג ייז זיא סָאװ ,עיצאנימוליא רעדליו רעד םורא טלבוי

 ןופ רעזיילסיוא ןופ ןרעוו ןריובעג סָאד דובכל גנורעייפ-טכאנייוו רעד ןיא

 ףיוא ..."ךומכ ךערל תבהאו, ןפיוא טיובעג הרות ןייז טָאה סָאװ ,טלעוו רעד

 ...ןטסטנעָאנ םוצ עביל

 יראוו רעד ףיוא טנעָאנ רעד ןיא ןענעז עיגרָא-רעייפ רעדליו רעד תעב

 -סיוא ןעוועג ,ןשיט עטריוורעס םורא ,לָאמקנעדיײקסדוסליּפ םייב סאג רעוועש

 ,ָאּפאטסעג ,טייל-סע-סע -- עסארירעדרעמ רעד ןופ רעייטשרָאפ טצעזעג

 "ייה טימ ןוא ,ןפיוזעג ,ןסערפעג ,םילודג עשיצאנ ערעדנא ןוא עירעמראדנאשז

 םליפ ןיא ןוא ,"דיל-לסעווי-טסרָאה, סָאד ןעגנוזעג תולוק ערוכיש-קירעז

 ןוא לוש עקידנענערב יד :טייקדליוו רעייז ןופ קרעװ סָאד "טקיבייאראפ,
 ...ןדיי עטעוועטאקעצ ןוא עט'הפרשעגּפָא יד טימ שרדמיתיב

 ןופ עטציהעצ ,טעוװעדליוועצ טוג ןיוש ןעוועג ןענעז ןלַאדנַאװ יד ןעוו

 לקַאטקעּפס םוצ זַא ,טנַָאמרעד ךיז ןעמ טָאה ,לָאהָאקלַא ןיא ןעגנוצ-רעייפ יד

 דליוו ַא ןיא טזָאלעג ךיז עדנַאב רעד ןופ לייט ַא ןבָאה -- סעּפע ךָאנ טלעפ

 ןוא טייז א ןיא ןענאטשעג ןענעז סָאװ ,ןדיי עטלפייווצראפ יד ףיוא געיעג

 טנייווַאב ןוא טנעה יד ןכָארבעג טײקיטכעמנָא רעטקיטשרַאפ רעייז יא
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 ןבָאה תויח-ןשטנעמ .יד .ןטייקילייה עטעדנעשעג ןוא עטכעוושרַאפ ערעייז

 עקיטולב יד רעטנוא ןעמוקעג ייז זיא סָאװ ,ןברק ןטשרע םעד טּפַאכעג

 (ךַאשט עשטניּפ) 7 סַאג עקסנַאיראלפ ןופ סחנּפ ןעוועג זיא סָאד -- סעּפַאל

 ןעמענסױורַא ןסייהעג ,לוש רעקידנענערב רעד ןיא טּפעלשעגניײרַא םיא --

 יד ןעוו .רעמעלַאב םורַא ייז טימ ןצנַאט ןוא תורות-ירפס שודקיןורא -ןופ

 -צור יד ןבָאה ,לוש רעצנַאג רעד רעביא טיײרּפשרַאפ ךיז ןבָאה ןעגנוצ-רעייפ

 טנערברַאפ זיא עשטניּפ רעכעלקילגמוא רעד ןוא ןריט יד .טקַאהרַאפ םיח

 .ךיז וצ טעילוטעג טָאה רע סָאװ ,תורות-ירפס יד טימ ןעמַאזוצ ןרָאװעג

 רעשידיי רעד ןיא ןעמוקעג ןלאדנאוו יד ןענעז הפרש רעד ךָאנ סנגרָאמוצ

 -תיב ןטימ לוש יד זא ,טנעמוקָאד א ףיוא ןטפירשרעטנוא ןעמונעג ןוא ענימג

  .הביס רעטסווואבמוא ןא ךרוד ןרָאװעג טנערבראפ ןיילא ןענעז שרדמ

 ןפוא ןכעלנע ןא ףיוא רעטעּפש ןענעז ,טעברא לקיטש אזא ןופ ענעדירפוצ

 רעטעּפש .טָאטש ןיא םישרדמ-יתב ןוא ןלוש ערעדנא עלא ןרָאוװעג טרידיווקיל

 -עמ יד ןוא ןרָאװעג ןבירטעגפיונוצ ָאטעג םענעסָאלשעגּפָא ןופ ןדיי יד ןענעז

 יד ןעמענעצ וצ -- ּפעלק עקידארומ רעטנוא -- ןעגנוווצעג ייז ןבָאה רעדר

 ןשטייד יד ןבָאה סנזייא ןוא לגיצ ,רענייטש יד .טנעוו עטרעיומעג ענעבילבעג

 .ןקעווצ-"םיור-סנבעל, ערעייז וצ ןעמונעג

 --עקסניליק :טָאטש ןיא ןטקנוּפ יירד יד ןיא קילב רעד טלאפ רעדיוו ןוא

 -נאט סע עכלעוו ןופ סמערוט עכיוה יד ןופ ןציּפש יד וצ ,עגולד--עקסנאירָאלּכ

 -יק יוזא ךיז ןליּפש סָאװ ,םימלצ ענעלאטעמ יד ןגיוא יד ןיא ןכירק ,ּפָארא ןצ

 ...ןוז-סגנילירפ רעד ןופ ןלארטש יד טימ זָאלגרָאז-שיד

 םלועיתיב ןטלא ןפיוא 6

 "ורח םעד ןופ דרע רעקיליײיה רעד ףיוא רעטייוו טירט עכעלטע ןכאמ רימ

 ייב ןעוועג זיא סָאװ ,םלוע-תיב ןטלא ןפיוא ךיז ןעניפעג ןוא שודק-םוקמ ןב

 ...לוש רעד

 יד ןופ רעטשרע רעד .םלוע-תיב רעטלא ןא ץעלדעש ןיא לָאמא ןעוועג

 ..טָאטש ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ,יירד

 -נוה טימ לָאמא--לָאמא :זא ,ןבעגרעביא ןטייווצ םעד רוד ןייא טָאה'ס

 ,דלאוו רעסיורג ןייא ןעוועג זיא עשאלדָאּפ ץנאג ןעוו ,קירוצ ןרָאי רעטרעד

 ןסייהעג ,טנגעג יד טרעהעג טָאה ריא וצ סָאװ ,עט'הררש עכייר עטלא ןא טָאה

 -סיוא ,טיירב ןוא טייוו ןגיוצעג ךיז ןבָאה סָאװ ,רעדלעוו יד ןופ טימ עמאס ןיא

 סָאװ ,טנגעג רעד ןופ טייקנייש רעד בילוצ .טָאטש א ןעיוב ןיא חטש א ןקאה

 רעד ןעמ טָאה "ָאקסילדעש ענקנעיּפ , סלא ןרָאװעג טנכייצאב שילױּפ ןיא זיא

 רעלענש ךיז לָאז טָאטש יד זא ,קידנלעוו .ץעלדעש ןבעגעג ןעמָאנ א טָאטש
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 קעניר "רַאטס םיב רעיטיָאטעג

 :טפירשפיוא רעד טימ

 "אב רעשיליוּפ ןוא רעשטייד רעד,

 ,ןטָאברַאפ גנאגניא גנורעקלעכ

 "ראפעג רעשימעדיּפע בילוצ

 עק
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 םיתמ טריפ הלגעיָאטעג



 ערעדנא ןופ ןדיי ןדאלעגנייא עט'הררש יד טָאה -- ןעלקיווטנא ןוא ןעיובפיוא

 -פיוא םירצמ יד ראפ לָאמא ןבָאה סָאװ ,ןדיי ענעי ןופ ךעלקינייא-רוא ,טעטש

 -ייט ערעייז ייב טעטש -- רענָאליבאב עטלא יד ראפ ;ססמערו םותּפ טיובעג

 יד ראפ ;סרעטאעט ןוא ןקריצ -- רעמיור ןוא ןכירג עקילָאמא יד ראפ :ןכ

 -- ןגָאצרעה עשינאמרעג יד ראפ ;ָאדעלָאט ןוא אוואדראק -- רעינאּפש

 ,ןאמוא -- ןקאמאדייה עשיניארקוא יד ראפ ;טרופקנארפ ןוא סמראוו ,ץניאמ

 -אב רעטעּפש ייז טָאה ןעמ ווו ,טעטש ערעדנא ןוא וועינישיק ,וװָארוקסָארּפ

 ייז טָאה יז ןוא --- ,ס'עפ-אדיָאטיױא ףיוא טנערבראפ רעדָא ןבירטראפ ,טביור

 ףיוא דרע חטש םעד -- ערעדנא ןשיווצ ,סעיגעליווירּפ ענעדישראפ ןבעגעג

 א טימ לוש א טיובעגפיוא טייז ןייא ןיא ןבָאה ייז .טציא ןעייטש רימ ןכלעוו

 -- םלוע-תיב א ראפ טמיטשאב -- טייז רעטייווצ רעד ףיוא ןוא שרדמ-תיב

 ןבָאה .תורוד ראפ טיוב ןעמ יו ,רעיומ עקראטש עקיד א טימ ןעמונעגמורא

 :סָאד טפור קלָאפ סָאד .ץעלדעש ןיא ןדיי עטשרע יד ןופ רענייב יד טורעג ָאד

 יד ןעגנאגעגייבראפ ןדיי ןענעז דובכה-תארי טימ ןוא .?טרָא עקילייה , סָאד

 עטלא סָאד ןענופעג ךיז טָאה סע ווו ,קעניר-יראטס ןוא עגולד ,עשידיי : ןסאג

 נעמצ , ןטלא ןראפ ןגיוצעג ןעלטיה יד ןבָאה ןטסירק עכעלרע .?טרָא עקילייה,

 ןוא עקיריא סָאד ןָאטעג טָאה טייצ יד ."ךיננָאקאז-ָאראטס, יד ןופ "שזאט

 עכעלטע רָאנ .תובצמ ענרענייטש עטלא יד ןיירא דרע רעד ןיא ןעגנולשראפ

 ףיוא תויתוא עטצירקעגסיוא יד .ךאמ םענירג טימ ענעסקאוואב ןבילבעג ןענעז

 -נעמ טימ ןרָאװעג טעפ לָאמא זיא סָאװ ,דרע יד .ראבזעל טשינ ןיוש ןענעז ייז

 ,ןסקיוװעג עטכידעג ענעדישראפ ןבעגעגסיורא קירוצ טָאה ,סרעּפרעק עכעלשט

 -אב ןבָאה סָאװ ,ךעלעמילב-דלעפ ןוא ןזָארג-םלוע-תיב עשיפיצעּפס עכיוה

 טשינ לָאמנייק םענייק ןופ ןענעז ,ןרָאי רעטרעדנוה ןופ תודוס ךיז ןיא ןטלאה

 עקימורא יד .ור רעקילייה רעייז ןיא ןרָאװעג טרעטשעג טשינ ןוא ןטערטעג

 -ורא ןופ ןסָאלשעגּפָא ,השודק רבד א יו ,ןעמונעגמורא טרָא סָאד טָאה רעיומ

 .טרָא קילייה טלא ןא ראפ טסאּפ סע יוװ ,שיורעג-ןסאג ןקימ

 ןעוועג ָאד זיא ןרָאי-רעדניק ערעייז ןיא זא ,ןלייצרעד ןגעלפ טייל עטלא

 יעּפש ,םלוע-תיב א ןכאמ ךעלנייוועג טגעלפ ןעמ ווו ,"טָאטש רעד רעטניה,

 זיוה א טיובעגמורא ןעמ טָאה ,טײרּפשעגסױא ךיז טָאה טָאטש יד ןעוו ,רעט

 ןטימניא , רעד ןרָאװעג זיא טרָא סָאד זיב ,סאג א ךָאנ סאג א ,זיוה א ךָאנ

 טימ קיטייצכיילג זיא טָאטש רעד ןופ ךיז ןסקאוורעדנאנאפ ןטימ .?טָאטש

 ,רענייק סָאװ ,םלוע תיב ןטלא ןופ טײקטנעָאנ ןוא טייקשימייה יד ןסקאוועג

 ןסָאלשעגּפָא זיא רע ןעוו ,טשינ ןסייוו ,רעניווונייא עטסטלע יד ןופ וליפא

 םינכש ענייז טָאה רע .םיתמ ןייק ןעמענפיוא טנָאקעג טשינ רעמ ןוא ןרָאװעג

 ןקָארשעג טשינ רעבָא ."רפעל ופוסו ,רפעמ ודוסי , םעד טנָאמרעד זיולב םוּרא

 -עג ענייז ןופ ןטָאש ןיא .רעייגכרוד יד ףיוא דֹחּפ ןייק ןפרָאװעגנָא טשינ .ןוא

 ןיא ןוא .סמעלאב ןיא טליּפשעג רעדניק עשידיי ךיז ןבָאה טנעוו עטרעיומ
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 -סיוא טסעפ ןטלאהעג ןבָאה רעדניק ייווצ סָאװ ,ךעלקירטש רעביא ןעגנירּפש

 קידנעייגכרוד תושמשהדןיב ןעגנאב א ןיא רע טָאה ןוא .ןקע יד ייב ןגיוצעג

 ןטרעיומעג ןרעביא טקוקעגרעבירא ןוא ןציּפש-סיפ יד ףיוא טלעטשעג ךיז

 ןזָארג עכיוה יד ןופ ךעלּפעק טימ דלַאװ ןטכידעג א ןעזעג רע טָאה ,ןאקראּפ

 א למיה םֹוצ ןגָארטעגפיורא ןטלָאװ ייז יו ,טקנוּפ ,ןעלקָאש ךיז לופתודוס

 רעטנוא ָאד ןעור סָאװ ,ןדיי רעצעלדעש תורוד עטשרע יד ןופ הליפת עליטש

 .דרע רענעסקַאוואב רעקיליײה רעליטש רעד

 טרָא ןְקיִלייֵה םעד ףיוא ןטערט וצ טגַאװעג טשינ לָאמנייק טָאה רענייק

 סָאװ ,ןדיי רעצעלדעש עטשרע יד ןופ ףָאלש ןליטש םעד ןרעטש וצ ןוא

 טקיניירמוארַאפ זיא דרע עשילױּפ יד זיב ,ןרָאי רעטרעדנוה ןיוש ָאד ןעור

 םעד ףיוא ןבָאה עכלעוו ,סעדרָאה עשיטסירעלטיה עקיטולב יד טימ ןרָאװעג

 -דעש רעד ןופ ןעמוקמוא ןרַאפ ,טקַא ןטצעל םעד טריפעגכורדא טרָא ןקילייה
 .הדע רעשידיי רעצעל

 ַא טעג ןסיורג ןיא ןהעש עטצעל יד ?

 רענעי ןופ ןרָאװעג לֹוצינ סנייּפ-לע ןענעז סָאװ ,היאר-ידע עכעלטע

 :ןלייצרעד ,הטיחשדןסַאמ

 עכעלגעטיגָאט יד ץוח א .גָאט רעסייה רעקידקיטיירפ א סע זיא ןעוועג...

 -ָאטעג עטרַאּפשרַאפ יד ןייטשוצסיוא טַאהעג ןבָאה'ס סָאװ ,ןייּפ ןוא םירוסי

 -כַארטסױא עשיטסידַאס עדליוו ערעייז טימ רעקיגייּפ ערעייז ןופ רעניווונייא

 סָאװ ,תועידי עטסיוו עכעלרעדיוש טײרּפשרַאפ ָאטעג ןיא ךיז ןבָאה -- ןשינעט

 .ןבעל עטרעטיברַאפ ךיוא ױזַא סָאד טרעטיברַאפ רעמ ךָאנ ןבָאה

 -סטעברַא ןופ גנורעדָאפפיוא עדנגנירד ַא ןעמוקַאב טָאה טַארנדוי רעד

 ןָאגאו א ןקידײלוצּפָא ףיוא רעטעברא קילדנעצ עכעלטע ןלעטשוצוצ טמא

 טנעקעג טשינ ןסקַא יד ןופ הפרש ַא בילוצ טָאה סָאװ ,עיצַאטסדןַאב רעד ייב
 .געוו ןיא ןייג רעמ

 ןעניפעג ןָאגַאװ םעד ןיא זַא ,ןעגנַאלק ןגָארטעגמורַא ךיז ןבָאה ָאטעג ןיא
 קעװַא ךיוא רעטעברַא יד טימ ןעמַאזוצ זיא םעד בילוצ .םָאדַאר ןופ ןדיי ךיז
 -עד ךיז טָאה רעכלעוו ,רעלדַא קעינעה דיי רעמָאדַאר רעד טעברַא רעד וצ
 .ָאטעג רעצעלדעש ןיא ןענופעג טלָאמ

 -עג טרָאד ןבָאה רעטעברא יד סָאװ ,דליב סָאד ןעוועג זיא ךעלקערש
 טריפעג טָאה סָאװ ,גוצ-ןטיוט ןופ רענייא ןעוועג זיא ןָאגַאװ רעד : ןפָארט
 רעד טָאה ןסקַא יד ןיא הפרש ַא בילוצ .עקנילבערט ןייק ןדיי רעמָאדַאר יד
 .ץעלדעש ןיא ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ זיא ןוא ןייג טנעקעג טשינ רעטייוו ןָאגַאװ
 ןענעז ייז .םיתמ טרעדנוה ַא טקַאּפעגנָא ןעוועג ןענעז ןָאגַאװ ןטנפעעג ןיא
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 ןופ ןוא ץיה ,טפַאשגנע ןופ ןרָאװעג טקיטשרעד ןפוא ןכעלרעדיוש ַא ףיוא
 רענעשָאלעג טשינ ,ןָאגַאװ ןופ ליד ןפיוא רענעטָאשעגנָא רעד סָאװ ,זַאג
 ענעעזעגנָא טנעקרעד יז ןיא טָאה רעלדַא דיי רעד .ןבעגעגסױרַא טָאה ,ךלַאק
 עשידיי יד טכַאװַאב טָאה סָאװ ,יָאוװנָאק-.ס .ס רעד .םָאדַאר ןופ רעניווונייא
 ןקידיײלוצּפָא לענש ןעגנוווצעג ייז סעבלָאק ןופ .ּפעלק טימ טָאה ,רעטעברַא
 ןפיוא ןרָאװעג טריפעגּפָא ןענעז ייז .ןדיי עטקיטשרעד יד ןופ ןָאגַאװ םעד
 .רבק-רעדירב ןקידתופתושב א ןיא ןרָאװעג ןבָארגַאב טרָאד ןוא תורבקה-תיב

 ,ןדיי רעמָאדַאר טימ ןָאגַאװ ןופ דליב ןכעלרעדיוש םעד ןופ קילבנָא ןיא
 ןדיי רעצעלדעש יד ךיוא טשינ טרַאװרעד יצ :טכַארטעג רענייא טשינ טָאה
 ?לרוג רעטסיװ ַאזַא

 -ָאזַאמ-קסנימ ןופ ענעּפָאלטנַא ןַא ,יורפ עשידיי א ןעמוקעג זיא יוזא
 ןייא ןיא ןבירטעגפיונוצ ןדיי עלַא טרָאד טָאה ןעמ יו ,טלייצרעד ןוא קצעיוו
 טריפעגקעווא עקירעביא יד ןוא טרָא ןפיוא ןסָאשעגסיױא ייז ןופ ליפ ,טרָא
 ,טַאר"ןדוי ןופ סעזערּפ רעד ,לעבעל ר"ד .גנוטכיר רעטסוווַאבמוא ןַא ןיא
 רעבָא ,קסנימ ןיא טַאר-ןדוי ןטימ שינָאפעלעט ןדניברַאפ ךיז טוװרּפעג טָאה
 .טרעפטנעעג טשינ טָאה רענייק

 עדנַאב ערעדנוזַאב א ןעמוקעגנָא ןענעז טָאטש ןיא :ןעמ טלייצרעד ָאד
 ערעדנוזאב א ןריפוצכרודא ןבָאה עכלעוו ,רעניארקוא טימ סעצווָאּפאטסעג
 .דוסב ןטלַאהעג טרעוו סָאװ ,עיסימ

 ןבָאה ,ןדיי טימ ןפָארטעג ךיז גָאט ןופ ךשמ ןיא ןבָאה סָאװ ,ןטסירק
 עטלעטשעגנָא ןוא רעטעברַאדןַאב ןופ טרעהעג ןבָאה ייז זַא ,ןבעגעגרעביא
 .ןדיי יד ןריפוצקעװַא ןענָאגַאװ וצ-טיירג ןעמ זַא ,ָאּפעד ןיֹא

 גרעבנירג ליטַאמ ןירעדיינש רעד וצ ָאטעג ןיא ןעמוקעג זיא טָא ןוא
 ןוא רעדיילק ןעיינ וצ ןבעגעג ריא טָאה סָאװ ,יורפ ןייז טימ םרַאדנַאשז א
 .ץעלדעש ןופ ּפָא ןרָאפ ייז ...זא ,דיירסיוא ןטימ ףָאטש םעד קירוצ טרעדָאפעג

 ןעמוקעג זיא ,ףַארג ,יײצילָאּפ רעשילוּפ רעד ןופ טנַאדנעמָאק רעד ךיוא
 רע סָאװ ,לרעגייז ןייז קירוצ טרעדָאפעג ןוא ָאטעג ןיא רעכַאמרעגייז םוצ
 ,ןטכירַאפ וצ ןבעגעג טלמונַא טָאה

 -עגנָא ןענעז טכאנראפ סָאװ ,סָאד ןעוועג ךיוא זיא קידנלאפפיוא קראטש
 טָאה סָאװ ,ךַאז א -- ייצילָאּפ עשיליוּפ "ענעטַאנַארג, ליפ ָאטעג ןיא ןעמוק
 -ָאטעג ענעקָארשעצ ןוא ענעגָאלשרעד יד ןעוו ןוא .ןפָארטעג ןעוו"ןטלעז
 -קסנימ ןיא ןעוועג זיא סָאװ ,טגערפעג ײצילָאּפ רעד ייב ךיז ןבָאה רעניווונייא
 ןופ טנעָאנ זא ,טגָאזעג ןוא ןקיאוראב וצ טכוזעג ענעי ןבָאה ,קצעיוװָאזאמ
 ייווצ ןעמונעג ןיהַא ןעמ טָאה ,עּפָארטסַאטַאק"ןַאב א ןעוועג זיא עשרַאװ
 .טעברַא ףיוא ןדיי טנזיוט

 זַא ,ךיז טיירג סעּפע זַא ,טגָאזעג ןבָאה ןטקַאפ ערעדנא ךָאנ ןוא ,יד
 ,ןעוו ןוא סָאװ ,טסווועג טשינ טָאה רענייק שטָאכ ןוא .ןעמוקרָאפ ףרַאד סעּפע

5 



 ,סכעלקערש סעּפע ןָא טמוק סע זא ,טליפעג וויטקניטסניא רעבָא ןעמ טָאה

 .סכעלרעדיוש
 25 כא 6 היא

 ןופ טכַאנ יד -- טכַאנ ערעטצניפ עכעלנייּפ א ןעמוקעג זיא סע ןוא..

 -יטולב רָאי יירד ךָאנ ,ב"שת לולא שדוח ןיא געט ןיינ ,תבש ףיוא קיטיירפ

 עטרעטַאמעגסייא ,ןדיי רעצעלדעש יד ןעוו ,דנַאל ןיא טפַאשרעה-רעלטיה רעק

 ןרעוו ייז רעכלעוו וצ ,ןטעברַא-עגרָאטַאק ערעווש יד ןופ ענעגָאלשרעד ןוא

 סיצַאנ יד סָאװ ,םישזערירעגנוה ןופ ענעלָאװשעג ,ןבירטעג ךעלגעטיגָאט

 -רעטסיוא יד ךרוד עטקידיילאב ןוא עטקירעדינרעד ;ןפאשעג ייז ראפ ןבָאה

 ,טָאג ןיא ןביולג ןופ עטבױרַאב ;ןטסידַאס עדליוו יד ןופ ןתעגושמ עשיל

 ,עגנע ערעייז ןיא עטעשטרָאקעגפיונוצ ןגעלעג ןענעז ,טלעוו ןוא שטנעמ

 עכעלטע ןעמוקַאב וצ יו -- רעוו ,טמולחעג ןוא סערָאניָאטעג עקיצומש

 ;רעדניק ןוא בייוו ןטימ ןעמוקוצרעביא גָאט ןקידנגרָאמ ןפיוא לּפָאטרַאק

 -ַאטעג רערעטצניפ ,רעגנע רעד ןופ ךיז ןגירקוצסיורַא יוזא יו -- רעװ ןוא

 ןקיטולב םעד ןגָאלש ןפלעה ןוא רענַאזיטרַאּפ יד וצ דלַאװ ןיא ןייג ,הסיפת

 ץרַאה טקיטייוועצ ןייז ןסָאגעגסיוא רעמָאי ןליטש ןיא טָאה'ס רע ;אנוש

 ןיא טָאה סע רעוו ןוא ,סנ א ףיוא ךָאנ טרַאװעג ןוא םילהת לטיּפַאק א ןיא

 טקוקעגסיא טפאשקנעב טימ רעטרינגיזער א גנולפייווצראפ רעטסכעה

 ןעײרפַאב ןעק סָאװ ,ךַאז עקיצנייא יד יװ ,ןעמוק ןיוש לָאז רע טוט ןפיוא

 ןקידנשרעה ןופ קידנעייגסיוא טָאה סע רע רעדָא ,םירוסי עכעלקערש יד ןופ

 עטצעל ענייז ןיא טעשטרָאקעג ךיז טיוט-רעגנוה רעדָא ,סופיט-ךיוב ָאטעג ןיא

 -רענייטשרַאפ רעד ןופ שינרעטצניפ רעבייט רעד ןיא קידנזָאל ,ןעייוו-הסיסג

 ,הללק עטלפייווצרַאפ עטצעל ןייז טלעוו רערעטצניפ רעט

 טלגנירעגמורַא ָאטעג רעד זיא טכַאנ רערעטצניפ רעקיזָאד רעד ןיא

 :ץכעטניהעג ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןקיטשרוד-טולב ןצרַאװש א ןופ ןרָאװעג

 ןופ ךָאנ סוחי ןשירעביור רעייז ןעיצ סָאװ ,סעקַאמַאדייה עשיניַארקוא ןופ

 סָאװ ,סערולטעּפ ןוא סעטנָאג ,סעקצינלעמכ יד ,סעדייז עקיטולב ערעייז

 -רעטנוא עשיטעל ןופ ;טולב שידיי ןיא ןדָאבעג ךיז ןָא קיבייא ןופ ןבָאה
 רַאפ זיא ,טולב רעייז ןיא טגיל ןדרָאמ ןוא ןביור סָאד סָאװ ,ןעגנוי-טלעוו
 ןוא ןזָאה ךָאנ געיעג ףיוא ןייג יו ,רעגייטש א ,טרָאּפס א ,ןגינעגרַאפ א יז
 קיליוויירפ ךיז ןבָאה סָאװ ,רעּפעלשכָאנ עשיווטיל ןופ ;סעקשטַאק עדליוו
 ןוא ןדרָאמ יירפ ןענעק וצ ידכ ,סעדנַאב-רעדרעמ עשטייד יד ןיא טלעטשעג
 עטרילָאק שרעדנַא ןוא "ענעטַאנַארג , עשימייה ןופ ןוא :דגב שידיי א ןביור
 -וקָא ןשטייד ןקיטולב םעד יירט-שיטניה יוזא טציא ןעניד סָאװ ,ןפרוווסיוא
 -עיצַאנַאס עשיטסישַאפ יד טנידעג יירט רעירפ ןבָאה ייז יו טקנוּפ ,טנַאּפ
 רעשירַאצ רעד ןופ טונק םעד ןעוועג יירט רעירפ ךָאנ ןוא דנַאל ןיא םילשומ
 .עקיײהַאנ
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 יד ,ךיז טייטשרַאּפ'ס יװ ,ןבָאה לדניזעג ןקיטולב םעד טימ טריפעגנָא

 .טייל-.ס .ס עשטייד : תורוד ןוא ןטייצ עלַא ןופ רעדרעמ עטריניפַאר

 ,ןטַאנַארג-טנַאה טימ ,עטסעפדןזייא ןַא ןעוועג זיא טײק-סגנורעגַאלַאב יד

 -נייא ןפרַאד טלָאװ ןעמ יו ךיילג ,תיחשמ-ילכ ערעדנַא ןוא רעוועג-ןישַאמ

 -רַאפ ןוא ענעגָאלשרעד -- טשינ ןוא אנוש ןטקיטסעפַאב קרַאטש א ןעמענ

 רקפה רָאי יירד ןופ ןיוש ןענעז סנבעל ערעייז סָאװ ,ןדיי-ןטעלעקס עטקיניײּפ

 ,ביוטש יו

 -געממוא ןיוש ןעוועג זיא "טייז רענעי ףיֹוא , ָאטעג ןופ ךיז ןגירקסורַא

 -צניפ רעד ןופ ן'העש עשיגַארט יד ןגיוצעג טייקיבייא ןַא יו ךיז ןבָאה .ךעל

 סע זא ,טליפעגרָאפ טָאה םלועיָאטעג רעטױטיבלַאה רעד .טכַאנ רערעט

 -ייל"ןטעלעקס יד טסערּפעגנעמַאזוצ ךיז ןבָאה ,ףוס רעד ךיז טרעטנענרעד

 -ירטעגסיוא ריא וצ טקירדעגוצ עמאמ ענעלָאװשעג יד טָאה רעקראטש ,רעב

 ךיז ןבָאה רעטסעפ ,דניק ריא ןופ לטעלעקס עטשלחרַאפ סָאד טסורב רעטנק

 ,רעדורב א וצ רעדורב א ,רעטסעוװש א וצ רעטסעווש א טרעמַאלקעגנייא

 רעמיוב יד יו ,טעילוטעגפיונוצ ךיז ןעמאזוצ עלא ןוא ,ןטייווצ םוצ רענייא

 .ןגרָאמירפ ןפיוא טרַאװעג -- ןוא רעקעה יד ןופ ןעמוקנָא םייב דלַאװ ןיא

 -- תוירזכַא ןוא טײקמַאזיורג ןייז טימ ןעמוקעג זיא ןגרָאמירפ רעד ןוא

 למיה ןרעטצניפ םעד ןסירעצ ןבָאה טכיל ןסאּפ עיולב עטשרע יד ןעוו

 ןעמאזיורג םעד ןופ טסווועג עלא ןיוש ןבָאה ,ָאטעג רעצעלדעש םעד רעביא

 ,ןלעפַאב עדליוו עקיטציאיזיב עלַא ןופ רעכעלקערש ןעוועג זיא סָאװ ,לעפַאב

 -ולב רעייז ןופ רָאי יירד עצנַאג יד ןטָאשעג ןבָאה רעדרעמ עשיצַאנ יד סָאװ

 :ןדיי עכעלקילגמוא יד רעביא טפַאשרעה רעקיט

 רָאנ ךיז טימ ןעמענטימ ,ָאטעג סָאד ןזָאלראפ טרָאּפָאז ןזומ ןדיי עלא,

 -תיב ןטלא ןופ ץאלּפ ןפיוא ןלעטש ךיז ןוא שזאגאב-טנאה ןטסנעלק םעד

 5 א יורק בעט גיב טוה ן-2. טי 2 ן=א ו-/ = טי טמאזַא
 קידנעטש יװ ,טייז-חרזמ ףיוא ןעמוקעגסיורא סנגרָאמוצ זיא ןוז יד ןעוו

 -יילעגסיוא ןיא ןפָארטעג יז טָאה ,עטלַארטשעצ א ,עשירפ א ,גָאט ןדעי יו

 -ראווש יו .לבעפ ןקיריג-ביור ןקיטולב א ןופ ףױלעגנָא ןדליוו א ָאטעג ןטקיד

 יז ןענעז דלעפ-האובת ןזָאלראפ א ףיוא ןקירעשייה עטרעגנוהעגסיֹוא עצ

 ןענעז טייצלָאמ-ביור ןדליו םעד וצ םינתוחמ עטסנעעזעגנָא יד .ןעמוקעג

 -ָאטש יד ןיא עסַאר רעכיוה רעד ןופ רעטיר יד ,ךיז טייטשרַאפיס יװ ,ןעוועג

 -יורפ-סעביל , ערעייז ןופ גנוטײלגַאב ןיא ןעמוקעג ןענעז ייז .ןעמלעה ענעל
 רַאפ רעדָא ,גָאטימ ןטַאז א רַאפ טלדנַאהעגנייא ָאד ךיז ןבָאה ייז סָאװ ,"ןייל

 -רַאג א ןביולקוצ ןעמוקעג ייז ןענעז טציא ןוא ,לרעגייז שידיי טביורעגוצ א
 עשיטעל ןוא עשיווטיל עשיקַאמַאדייה יד טעברַאעג קיסיילפ ןבָאה סע .בָארעד

 .המחלמ רעד ןיא ןעגנַאגעג "קעווצ ןקיליײה, םעד בילוצ ןענעז עכלעוו ,רעביור
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 ,גָאט"רעמוז ןסייה א ןיא ,טרָא סואימ א ןיא םיצרש עטסקיצומש יד יו

 -לכ ,רעביור עטרידנומ יד ןופ ןטייז יד ייב ,ָאטעג ןטקידיילעגסיױא ןיא ןעיֵאר
 :ןעניושראּפ ערעטצניפ עשימייה יילרע

 -סיורא גנַאל טשינ ָאד ןבָאה ןשטייד יד סָאװ ,ןטידנַאב עלענָאיסעּפָארּפ

 טשינ ןענעז סָאװ ,סעקטוטיטסָארּפ עזָאלסטעברַא :תוסיפת יד ןופ ןזָאלעג

 ייב סעקינטעקיּפ ענעזעוועג ; רעטלע ןכיוה רעייז בילוצ "ךַאפ , םייב חילצמ

 -נקדציםישנ עטמלצאב ,עמורפ ;טייצ-?םעשוװָא, רעד ןיא ןבלעוועג עשידיי

 ןיא ראטלַא ןקיליײה ןפיוא טָאה חלג רעד יו ,טרעהעג ןיילא ןבָאה סָאװ ,תוי

 טפָארטש ראפרעד ןוא קלָאפ קידניז א ןענעז ןדיי זא ,טרעלקרעד לָאשטשָאק

 ענעגיוצרעד ,"טנגוי רענעדלָאג, רעד ןופ ליפ ןעמוקעג ןענעז סע :טָאג יז

 רעטסעיינ רעד ףיוא ןוא "רעמריטש , ןפיוא סנטצעל ןוא *קינװָאדנערַא , ןפיוא

 א ןופ גנוכעלקריוורַאפ יד ןעעז ןעמוקעג ןענעז יז --- "ףמַאק ןיימ , -- לביב

 ןלױּפ א, -- טגָאזעגוצ גנַאל-ןרָאי ןיוש ייז טָאה ןעמ סָאװ ,לַאעדיא ןסיורג

 ןטַאנָאּפסקע עקידנגרָאמ יד -- רענייגיצ ךיוא ןעמוקעג ןענעז סע ."ןדיי ןָא

 .טנַאװעגטעב שידיי לקיטש א ןּפאכ -- ןרעמַאקיזַאג רעקנילבערט יד רַאפ
 ץילב ךיז טָאה ,טקידײלעגּפָא ןיוש זיא ָאטעג רעד זא ,העידי עכעליירפ יד

 עקיריג-ביור תונחמ ןוא ,רעפרעד עקימורַא יד ןיא ןגָארטעגרעדנַאנַאפ לענש
 רעדניק ןוא בייוו ןעמונעגטימ ,ןגָאװ-ןוא-דרעפ טימ ןעמוקעג ןענעז םירעױוּפ
 -עג טָאה ןעמ .ביור םעד ןיירא-קעז עשיפרָאד עסיורג יד ןיא ןקאּפ ןפלעה וצ
 -עגרעדנַאנַאפ ; דלָאג שידיי קידנכוז ןפיוה יד ןיא ןוא סרעלעק יד ןיא ןבָארג
 -שינעג ,ןטיפוס טימ סעגָאלדָאּפ ןסירעגפיוא ,סנוויוא טימ סנעמיוק ןעמונ
 ןיא ,קעז ןיא טקאּפעג ,רעכעל עטקעטשרַאפ עלַא ןיא ,רעמעדיוב ףיוא טרעט
 ייינ ,רעקיטש-לבעמ ,םילכ ענעדישרַאפ טּפעלשעג ,סעזילַאװ ןיא ןוא ןשיוק
 "וצ סעּפע ףיוא ןענעק סָאװ ,תורות-ירפס ענעטינשעצ ןוא עצנַאג ,ןענישַאמ
 טוג רַאפרעד לָאמַא ןדיי רענַאקירעמא ןלעװ -- טשינ ןעוו ןוא ןעמוק ץונ
 -רעטניא עקיריג-ביור ,עקיטולב יד -- עלַא ,עלַא ןוא .ןרַאלָאד טימ ןלָאצַאב
 ןוא דיירפ ןופ טלארטשעג ,עטעראּפעצ ,עטציהעצ ןבָאה עטָאלָאה עלאנָאיצאנ
 -רעד ךיז ךָאד רעבָא ,טרַאװעג גנַאל שטָאכ ,ךעלדנע סָאװ ,טָאג טקנַאדעג
 ...גָאט ןכעלקילג ןסיורג םעד ףיוא טרַאװ
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 רעטרעדנוה ווו ,טרָא עקילייה עליטש סָאד -- םלוע-תיב רעטלא רעד ןוא
 טָאה ,ןדיי רעצעלדעש עטשרע יד ןופ רענייב יד טורעג ליטש ָאד ןבָאה ןרָאי
 - מו א , :עיגָאלָאנימרעט-רעדרעמ רעיינ רעד טיול ,ןעמָאנ םעיינ א ןעמוקַאב
 ?ץַאלּפ-גַאלש



 ןיא םלוע'תיב םייב ןפאשעג ךיז טָאה סָאװ ,גנונעפע רעטיירב רעד ךרוד
 עשיצאנ יד סָאװ ,שרדמ-תיב ןטימ לוש יד ןענאטשעג זיא סע וװ ,טייז רעד

 -רע רעייז דובכל -- עיצאנימוליא ןא ראפ ןדנוצעגרעטנוא ןבָאה ןלאדנאוו

 -ניירא ןענעז גנונעפע רעד ךרוד -- ץעלדעש ןיא גנורעייפ-טכאנייוו רעטש

 ןדיי יד טימ ןעמאזוצ ,ץעלדעש ןופ ןדיי טנזיוט ןצפופ יד ןרָאװעג ןבירטעג

 .ָאטעג ןיא ןענופעג טלָאמעד ךיז ןבָאה סָאװ ,טעטש עקימורא ןוא ערעדנא ןופ

 ,גייטש רענעסָאלשעגּפָא ןא ןיא תויח עטגלָאפראפ יו ,ןרָאװעג ןבירטעגניירא

 .הטיחש רעד ראפ ףיוה-זיוה-טכעש ןיא ןסקָא עדאטס עזָאלפליה א יו

 -גאלשמוא -- םלוע-תיב רעד סָאװ ,םורא טנעוו עטרעיומעג יד ץוח א

 -עג טלעטשעגקעווא זיא ,ןטייצ עקילָאמא ןופ השוריב טאהעג טָאה -- ץאלּפ

 ,רעניווטיל ,רעניארקוא עטנּפָאװאב ןופ טנעוו עטסעפיןזייא לָאמא ךָאנ ןרָאװ

 ,ןעניושראּפ עשימייה ,ענעגייא ךיוא ,יײצילָאּפ ענעטאנארג ענעגייא ןוא ןטעל

 ןיא ןעמענוצלייטנא טלעטשעג קילוויירפ ךיז ןבָאה ,טנגוי ןוא רעדניק וליפא

 יד ;ןרָאװעג טניולאב םעד ראפ זיא ןעמ זא ,טרפב ,טעברא "רעקילייה, רעד

 -ייז ןדיי ןקידעבעל רעדָא ,ןטיוט א ןופ ןעיצוצּפָארא טביולרעד ןבָאה ןשטייד

 ךיז לָאז סע ,ראפרעד טגרָאזעג ןיוש ןבָאה עלא יד ןוא ,ךיש ןוא םידגב ענ

 .םונהיג ןטלגנירעגמורא םעד ןופ ןּפאכסיורא טשינ רעצעמע הלילח

 -ייז טימ טקידנעראפ לָאמא טימ טשינ ןוא דלאב טשינ ןבָאה םינילת יד

 ןוא ןטכארטאב רעירפ ןופ א טיול -- טנכערעגסיוא ,םאזגנאל .תונברק ערע

 -ניא עש'היח עדליוו יד ןקידירפאב ןוא ןקיטעזנָא לָאז סָאװ ,ןאלּפ ןטיירגעגוצ

 ןוא ןטפירשרָאפ עלא טול ןרָאװעג טריפעגכרודא טעברא יד זיא -- ןטקניטס

 ןוא ןלוש-עמראזאק יד ןיא טנרעלעג גנאלדןרָאי סָאד ייז טָאה ןעמ יו ,םיללכ

 ,םינילת ראפ רוטארעטיל רעד ןיא
 .ןפורג טיול ןפוא ןשיטאמעטסיס א ףיוא ןרָאװעג טלייטראפ זיא טעברא יד

 ןטמיטשאב ריא ףיוא ןבאגפיוא עריא ןריפוצסיוא טאהעג טָאה עּפורג עדעי
 ,חטש

 געיעג ןדליוו א ןיא ןזָאלעג ךיז טָאה רעדרעמ עטנטָאװַאב עּפורג ןייא

 ןוא ץַאלּפ-גאלשמוא ןפיוא עכעלקילגמוא יד ןבײרטוצסױרַא ָאטעג ןרעביא

 -סיוא טימ .סטוג-ןוא-בָאה ענעזָאלעגרעביא סָאד ןביורסיוא סָאד ןריזינַאגרָא

 יעגנָא ייז ןבָאה ןעיירעסיש עכעלרעהפיואמוא ןוא תולוק עדליוו שילרעט

 "עג ,בוטש וצ בוטש ןופ ןעגנַאגעג ,קינַאּפ ןוא הלהב עכעלקערש א ןפרָאװ

 עטקעטשראפ ןוא רעמעדיוב ,ןרעלעק עלא ןיא ,ןשינעטלעהאב עלא ןיא טכוז

 ןגױצעגסױרַא ייז ךרוד זיא סָאװ ,דיי םענענופעג ןדעי ןיא ןסָאשעג ,רעכעל

 "כינרַאפ ןוא טביורעג ,טרעדנילּפעג ,טעדרָאמעג ,שינעטלעהַאב ןופ ןרָאװעג

 ןיא ןסַאג יד .זא ,יוזא .טנעה יד רעטנוא ןעמוקעג רָאנ זיא סָאװ ,ץלַא טעט

 ןקורב עלַא ,ןפיוה עלַא ,זיוה-טכעש א ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ ןענעז ָאטעג

 יװ ,ענעפרָאװעגנָא ,םיפוג עטיוט טימ ןרָאװעג טגיילאב ןענעז ןראוטָארט ןוא
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 "עג ערעווש ןטערטעג ןבָאה'ס עכלעוו רעביא ,סעטַאמש סעּפוק עזָאלמרָאֿפ

 ןפורסיוא-דיירפ ןוא ןעיירשעג-ןוחצנ ערוכיש יד .לוויטש-רעדרעמ עטעווָאק

 ירַאפ יד טימ טשימעגסיוא ךיז ןבָאה רעסערפ-ןשטנעמ עטעשויעצ יד ןופ

 ןכעלרעמָאי םעד טימ ,תונברק עזָאלפליה יד ןופ ןעיירשעגיייוו עטלפייווצ

 -עגנָא ןוא רעדניק עטקינייּפראפ-רעגנוה ןופ ןוא ענעקָארשרעד ןופ ןייוועג

 .ןרעוו וצ עגושמ ןוא טביוטראפ ָאטעג ןופ ללח םעד טליפ

 טגיל סָאװ ,ָאטעג לייט םענעי ןיא קעװַא זיא עדנַאב-רעדרעמ עטייווצ א

 יװָאנָאלסא ,רעװָאלָאקָאס ןסאג יד ןעמאזוצ ךיז ןעמוק סע ווו ,קעיירד א יו

 יד ןקעטשראפ וצ וו ,טרָא ןא ןטיירגוצוצ טרַאד ידכב ,עווַאּפַאקַא ,עשט

 -עס רעד ןיא ןרעוו ןבילקעגּפָא טנייה ןפרַאד סָאװ ,רענעמ עקיאעפסטעברַא

 :טושּפ ץנאג ןרָאװעג טכאמעג זיא סָאד ןוא .ץאלּפ-גאלשינוא ןפיוא עיצקעל

 ןיא ןרָאװעג ןבירטעג ןעמַאזוצ ןענעז קעייירד םעד ןופ רעניווװנייא עלַא

 .ןרָאװעג ןסָאשעגסיוא עלַא ןוא ףיֹוה ןייא

 -לכ טימ טנפָאװַאב ,עדנַאב-רעדרעמ א ךָאנ טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא

 עכעלקילגמוא יד "ןעמונעגפיוא , ןוא טרַאװעגּפָא ןיוש ,םירישכמ-דרָאמ יילרע

 -ליוועצ יד .ץַאלּפ-גַאלשמוא-ףיוה-לוש ןפיוא גנַאגנײרַא םייב דלַאב תונברק

 ייווצ ןופ רעלַאּפש א ןיא טלעטשעגסיוא ךיז ןבָאה תויח-ןשטנעמ עטעוועד

 .ןרָאװעג ןבירטעג ןענעז תונּברק יד ןכלעוו ךרוד -- געווידנארב אזא -- ןעייר

 ּפעק יד רעביא ןרָאװעג טזָאלעג זיא טיזיווקער רעשירעדרעמ רעצנַאג רעד

 -- ןוא רקפה רַאפ ןרָאװעג טרעלקרעד ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ יד ןופ סנקור ןוא

 יַאב ןוא טולב טימ ןרָאװעג ןסָאגרַאפ זיא ףיוה-לוש ןופ חטש רעקילייה רעד

 .סרעּפרעק עטיוט טימ ןרָאװעג טגייל

 -סיוא ךיז ןבָאה -- רעניַארקוא זיולב סָאד ןוא -- רעדרעמ עּפורג א ךָאנ

 -ןישַאמ ןוא -טנַאה טימ טנעווי-םלוע-תיב עטלַא עקימורַא יד ףיוא טצעזעג

 -ליונקעגפיונוצ רעטיױט-בלַאה רעד ןיא ןסיש טרעהעגפיוא טשינ ןוא רעוועג
 .עסַאמ-ןשטנעמ רעט

 טריפעגסיוא לָאז'ס ,ןבעג וצ גנוטכַא עבַאגפיוא יד טַאהעג ךיוא ןבָאה יז

 ןוא דרע רעד וצ ּפָארַא ּפעק יד טימ ןציז ןזומ עלַא : זא ,לעפַאב רעייז ןרעוו

 "רעד ןעמ טרעוװ ּפָאק םעד ןביוהפיוא רעדָא ךיז ןלעטשפיוא רַאפ :ןגייווש

 ןוא יקצינלעמכ ןופ םישרוי יד ,טייהנגעלעג יד ןבעגעג ייז טָאה סָאד .ןסָאש

 רעדעי .גנוגעווַאב רעטסנעלק רעד רַאפ ןדיי ןדעי ןיא ןסיש וצ ,ַארולטעּפ

 .ליצ ןיא ןפָארטעג טָאה סָאש רעדעי ,טערב-ליצ א ןעוועג זיא דיי

 -ָאקעד יד ןריפוצכרודַא טלייטעגסיוא ןרָאװעג ןענעז ןּפורג ערעדנוזַאב
 רעד ןופ גָאטימ םעד ןעמענּפָא : רעגייטש א יװ ,םארגָארּפ ןופ ןלייט עוויטאר
 .םינילת יד ראפ ןרָאװעג טלעטשאב ירפ ץנאג ךָאנ זיא סָאװ ,ענימג רעשידיי

 ענעדישרַאפ ןיא ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא זיא עּפורג ערעדנוזַאב א
 דליב .ןיא .ידכ ,ןטַארַאּפַא-םליפ ןוא -ָאטָאּפ טימ ץַאלּפיגַאלשמוא.םורַא ןטקנופ
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 יענרעטנוא , רעכעלנייוועגרעסיוא רעד ןופ ןלייטעד עלַא ןקיביײארַאפ וצ

 .לקַאטקעּפס עקיטולב סָאד -- "גנומ

 ןרָאװעג טריזיליבָאמ ןענעז רעשעלרעייפ עשילױּפ עשיטָאטש .יד ךיוא

 יעג זיא עבַאגפיוא רעייז ."עזערּפמיא-סַאנסױא , רעד ןיא ןעמענ וצ לײטנָא

 יוזא -- הדע עטשלחרַאפ יד רעסַאװ טימ ןסיגַאב וצ טייצ-וצ-טייצ ןּופ : ןעוו

 האנה רעדליוו טימ ןוא תומלשב ןבָאה ייז ןוא -- ןליופאב ייז םינילת יד ןבָאה

 .עבַאגפיוא רעייז טריפעגסיוא
 ענעטאנארג .ג .א יד קילעטשרעטניה ןבילבעג טשינ ךיוא ןענעז סע

 יד ,םינכש ענעזעוועג ערעייז גנַאל ןופ טוג ןענעק ייז :יײצילָאּפ עשיליופ

 -סיורא ךיז רעדָא ןטלַאהַאבסיוא ךיז ןענעק ,ןדיי יד ,ייז זא ,ןסייוו יז ןוא ,ןדיי

 -לעהַאב ןכלעוו ןיא ווו-ץעגרע ןענעק רעדָא ,ץַאלּפיגַאלשמוא םעד ןופ ןעיירד

 יד ,ייז סָאװ ,גנוריצ ןוא דלָאג רעייז -- ןגעמרַאפ רעייז ןקעטשרַאפ שינעט

 -ַארג עבושח יד םוטעמוא ָאד רעבירעד ןענעז ייז .ליפ ױזַא ןבָאה ,סעקדישז

 סָאװ ,ןדיי רָאּפ א ןעניפעג ןעק ןעמ ווו ,ָאטעג ןיא :טײלייײצילַאּפ ענעטַאנ

 ןענעז ייז :טרעטשעגמוא ןענעגרהרעד ייז ןוא ןטלַאהַאבסיױא ךיז ןבָאה

 וצ ווו ןסייוו ןוא רעכעל עלַא ,ןשינעטלעהַאב עלַא יונעג ןסייוו ןוא עקיטרָא

 .ןַארַאפ ייז ןענעז ץַאלּפ םעד םורַא ןוא ץַאלּפיגַאלשמוא ןפיוא ,ָאד ךיוא ...ןכוז

 יד ןיא ּפָא ךָאנ ןביג סָאװ ,סעקדישז עטנַאקַאב ליפ ױזַא ןעמ טפערט ַאד

 ענעטלַאהַאב רעדָא ,לרעגייז עטצעל סָאד ןבעל רעייז ןּופ ן'העש עטצעל

 ילָאּפ רעשימייה רעטנַאקַאב רעד זַא ,ןביולג ןוויַאנ םעד טימ ,סעטָאלז רָאּפ

 לסיִב ַא ןעגנערב ןטסקינײװמַא רעדָא ןעװעטַאר רשפא ךָאנ טעװ טנַאיצ

 רעשימייה רעטנַאקַאב רעד ,רע ןוא .טשרוד ןכעלקערש םעד ןשעל וצ רעסַאוו

 :ןגעלָאק עשיניַארקוא ןוא עשטייד ענייז ןופ ּפָא טשינ טייטש ,טנַאיצילַאּפ

 -דישז עטסַאהרַאפ תורוד ןופ יד ,ייז טימ ךיילג טעדרָאמ ןוא טביור ,טגָאלש

 .רוטּפ ןיוש ךעלדנע טרעוװ ןעמ עכלעוו ןּופ ,סעק

 יד ראפ טייצלָאמ סָאד ןעוועג זיא םארגָארּפ ןיא טרָא ןעזעגנָא ןא

 יתיב רעד ןענַאטשעג זיא'ס ווװ ,טרָאד ,סַאג-יקסדוסליּפ ןופ טנעָאנ .םינילת

 עכלעוו םורַא ,ןשיט עטריוורעס יד ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא ןענעז ,שרדמה

 םורַא ןעוו ,ןפיוז ןוא ןסעּרפ ןעמונעג ןוא םינילת יד טצעזעגסיוא ךיז ןבָאה'ס

 -ָאשעצ ןוא עטעוועטאקאצ רעטרעדנוה טולב ןגייא רעייז ןיא ךיז ןרעגלאוו

 ןרעוו רעמינּפ עכיילבילעג טימ ןדיי עטקינײּפעצ ערעדנַא ןוא ןדיי ענעס

 ןוא ןעגניז וצ ןעגנוווצעג ּפעלק טימ ןוא שיט-הדועס םוצ טפעלשעגרעהַא

 יד ןיא קיטייזנגעק ןָא ךיז טּפַאלק ןעמ .םילווונמ ערוכיש יד רַאפ ןצנַאט

 רָאכ ןיא ןעגניז סעדרָאמ עטעמכאיעצ עטיור ןוא ןייוו רעזעלג עקידלקניפ

 ."טצירּפש רעסעמ ןפיוא טולב-ןעדוי סָאד ןעוו,

 ינעּפורגרעבָא ןא ,םינילת יד ןופ רענייא ףיואיטייטש שיט-הדועס .ןּופ

 טכַאמ רע ,רענעסערפעגנָא רערוכיש ַא ,רעטמַאלפעצ א ,;ס .ס ןּופ רעריפ
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 רעטנוא ןּפַאכ סָאד .ןגָאז וצ סָאװ טָאה רע זַא ,ןכייצ א ,גנוגעװַאב-טנַאה א
 ןופ ףליהטימ רעד טימ ןוא ,רעניַארקוא ,ןשטייד עטנדרָאעגרעטנוא ענייז
 ,םלוע םענעגָאלשעצ םעד ןייא ייז ןליטש סעבלָאק"ןסקיב ןוא ןשטייב ערעייז

 "יא טרענוד סעקשטנעה עסייוו יד ןיא ןילת ןופ לוק עקירעזייה עבָארג סָאד

 ,ןייליורפ ןייז ראפ ןקָאז ענעדייז רָאּפ 2 ףראד רע :ץאלּפ-גאלשמוא ןרעב
 ,ןלעטשוצוצ םיא ןקָאז יד טייצ טונימ 15 טיג רע :םיא ןבענ ָאד טציז סָאװ

 טקנוּפ-טּפױה םוצ ןטערטעגוצ ןעמ זיא ,הדועס רעד טימ טקידנערַאפ

 עקיאעפ-סטעברַא עטנוזעג ,עגנוי ןופ בײלקּפָא םוצ -- סםַארגָארּפ םענופ
 ןעגנערב ןצונ ךָאנ ןעק טּפַארק-סטעברַא סנעמעוו ,רָאי 40 זיב 16 ןופ רענעמ

 סָאד טסייה -- עיצקעלעס .ןישַאמ-סגירק רעשינָאלװיײט רעשטייד רעד ראפ
 .ךַארּפש-רעדרעמ רעייז ףיוא םינילת יד ייב

 16 זיב רעדניק עלַא ,ןעיורפ עלַא זא ,ןרָאװעג רָאלק טימרעד זיא סע

 ,ןעגנערבמוא םוצ טלייטרוארַאפ עלַא ןענעז ,רָאי 40 ןופ רעטלע רענעמ ןוא

 יילרעילכ ןופ רעריפ יד טצעזעגסיוא ךיז ןבָאה שיט-עיצקעלעס םייב

 ןוא ָאּפַאטסעג ,סעינַאּפמָאק-סגנוטכינרַאפ ןוא -סגנוטָארסױא ,סעדנַאב"דרָאמ

 .שארב שיבַאפ ,ןילתיטּפיוה ןטימ -- רעריפנָא-סטעברַא

 טייוו זיב שיט-עיצקעלעס ןופ -- געווידנַארב םעד ןייגייברַאפ ןזומ עלַא

 -ויעצ ןופ רעילַאּפש ןקידעייר-ייווצ א ךרוד -- סַאג-עגולד רעד וצ ּפָארַא
 ענעבירטעגייברַאפ יד ןתיממ ןוא ןענעגרה ,ןעװעטַאק עכלעוו ,רעדרעמ עטעש
 .םירישכמ-דרָאמ עטיירגעגוצ-לעיצּפס ערעייז טימ ןדיי הדע

 ןיא געוו-םונהיג ןקיטולב םעד ךרוד ןבירטעג ןרָאװעג זיא הדע עצנאג יד

 עטעמכָאיעצ ןוא ערוכיש .סעדרָאה עדליוו יד ראפ עדאליפעד-ןטיוט אזא
 : ןפורעגסיוא םעטָא ןייא ןיא ייז ןבָאה ,גנומענרעטנוא רענעגנולעג רעד ןופ

 .סנוויוא-זאג רעקנילבערט יד ראפ -- ןסייהעג טָאה סָאד סָאװ ,סקניל ,סקניל

 ,ץַאלּפ-םלוע-תיב ןוא לוש ןופ טייז רעקניל רעד ףיוא ןעוועג זיא טרָא רעייז

 ,סטכער :ןפורעגסיוא רעקנעה יד ןבָאה ןטלעז .טייז-קעניר יראטס רעד וצ

 ערעייז טימ ןזייווַאב טנעקעג ןבָאה סָאװ ,רענעמ עגנוי יד וצ רָאנ סָאד ןוא

 ןעגנערב ןצונ ךָאנ ןענעק יז זַא ,טנעה עטעברַאעגסוא ןוא ןלוקסומ עטנוזעג

 -עג טָאה סטכער .ןטסידַאס עקיטולב יד ןופ ןשינעטכַארטסױא עדליוו יד רַאפ

 רעטכער רעד ןיא ןעוועג זיא טרָא רעייז .ןזָאלרעביא ךָאנ לייוורעד : ןסייה
 ,(עשידיי ענעזעוועג) ,סַאג-שטיװעלעסָאיײרעב רעד ייב ץַאלּפ ןופ טייז

 שיט-עיצקעלעס םייב ,ןטסידַאס עדליוו יד ,טריזומַא טוג ךיז ןבָאה יז
 .ןדיי עטיוט ןוא עטקיניײפרַאפ ןשיווצ ,ןייוו טימ רעניה ןופ גָאטימ ןטַאז ןכָאג

 ,ןגױא ענעכָאטשעגסױא ,ּפעק ענעטלָאּפשעגפױא טימ ןדיי ןפיֹול טָא
 א טּפעלש טָא .טולֿב טימ ענעסָאגַאב -- עלַא ,עלַא ןוא ןייצ עטקַאהעגסיױא
 רעד ףיֹוא טכירק טָא !דניק קידססוג א לטנעה א ייב טייז א ןיא קעווא-עמאמ
 .עכלעזַא יז ןכַאמ עלַא ןוא ,טייז רענעכָאטשעגּכרוד א טימ ןקז רעיורג א דרע
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 ,תולוק עשילרעטסיוא סיורא ייברעד ןזָאל ,תֹויעוה ןוא סעסאמירג עקידהנושמ

 .רעטכעלעג רַאפ ךיז ןעשטַאק םיחצור יד -- ןוא

 סטכער ,ץאלּפ ןטמיטשאב ןפיוא ןײגוצּפָא טשינ ןיוש ןזייוואב ערעדנא

 עטקַאהעצ ,עטעװעטַאקעצ געווידנַארב ןטימ ןיא ןגיל ןביילב ןוא סקניל רעדָא

 עטעווָאקעג ןופ ןטערטעג טרעוװ עסַאמ-שיילפ עקיזָאד יד .דרע רעד ףיוא

 ןפיול סָאװ ,רעדירב עכעלקילגמוא ענעגייא יד ןופ ךיוא ןוא לוויטש-רעדרעמ

 סָאװ ידכ ןוא געוו-דנַארב םעד ןעמוקרעביא רעלענש סָאװ ידכ ,ייז רעביא

 | ...סקניל ,סקניל ,סקניל -- ןיהא ןעמוק וצ רעלענש

 יז טָאה לזמ סָאד סָאװ ,"עכעלקילג, עטלייצעג ןעוועג ךיוא ןענעז'ס

 יז זיא סע :געװ ןטצעל רעיײז ןיא ךרדה-תציפק טאהעג ןוא טנידעגוצ

 -רַאפ יד וצ ךיז ןכײלשוצנײרַא םינילת יד ןופ טקרעמַאבמוא "ןעגנולעג,

 םורַא יוזא ןוא ץַאלּפ-עיצוקעזקע ןופ סקניל ףיוא עטעװעטַאקעצ עטלייטרוא

 ,רעכיילב רעד ןעוועג זיא "חלצומ , ַאזַא .געוו ןקיטולב םעד ןדיימוצסיוא
 .בוט-םוי עשטלארשי רעקנַארק

 -ףליהעג יד ,טקידנעראפ ןרָאװעג עיצקעלעס יד זיא גָאט ןבלאה ךָאנ

 ענעבילקעגּפָא טייז רעטכער רעד ףיוא יד ןרירטסיגער ןוא ןלייצ םינילת

 -סטעברַא רעדנַא ןַא יו רעדָא ,ןסקָא ,דרעפ יו ייז טלייצ ןעמ .רענעמ עגנוי
 .לָאצ רעייז זיא ןצעביז טרעדנוה ףניפ .גייצעג

 םענופ קע-יירד םעניא טריפעגּפָא יז ןרעוו ּפעלק ןוא יָאװנָאק ַא רעטנוא
 -וקאב טציא ןופ טָאה סָאװ ,עװָאּפָאקָא-רעװָאלָאקָאס--שטיװָאנָאלסַא :ָאטעג
 .ָאטעג רעניילק :ןעמָאנ םעד ןעמ

 ןיוש ןעמ טלייצ ,עסַאמ ענעגָאלשעצ עסיורג יד ,סקניל ,טרָאד ענעי
 ןיא עקנילבערט ןייק טקישעגּפָא ייז ןרעוו דלַאב .החרט יד דָאש א -- טשינ
 רעדָא רעמ ןדיי לסיב א ,דיישרעטנוא רעד ייז ןעד זיא סָאװ .ןרעמַאקדזַאג יד

 רָאנ ייז ףרַאד ןעמ ?ןעינָאמערעצ ייז טימ ךָאנ ךיז ףרַאד רעװ ,רעקינייװ

 ,ןסייוו ייז .ןענעגרה ,ןגָאלש ,ןקינייּפ ,ןקירעדינרעד ,ןייז הזבמ רעמ סָאװ
 ןוא רעמ ןייז טשינ ןיוש ןדיי יד ןלעװ ןגרָאמ זַא ,רעדרעמ עטריניפַאר יד
 .םירוסי ןוא ןייּפ ערעייז טימ ןקיטעזנָא טוג טנייה ,רעבירעד ,ךיז ףרַאד ןעמ

 רעמ ךָאנ רעדרעמ עטעשויעצ יד ןבָאה ,טכַאנ רעד ןופ ןעמוקנָא ןטימ
 סָאװ .תונברק עזָאלצוש יד רעביא טעברַא עשינָאלוויײט רעייז טקרַאטשרַאפ

 -טסקַאװ רעמ ץלַא ,םירוסי ערעייז ןיא ךיז ןעשטרָאק תונברק יד רעקרַאטש

 יקַאו עדליוו יד טרעוו רעקרַאטש ץלַא ,ייז ייב זַאטסקע רעש'היח רעד סיוא
 ןופ ןעוטפיוא עיינ רעמ סָאװ סיוא-ןכוז ,שירעדניפרעד ןענעז יז .עילַאגַאכ
 -עיוא ןיא ןוא ןגיוא ןיא ןסיש ןוא ןעוועליצ ,ּפעק ּפָא-ןקַאה ,טיוט ןוא ןייפ
 ףיוא ייז ןקילפעצ ,רעדניק עניילק סמערָא סעמַאמ ןופ סױרַא-ןסייר ,ןײרַא ןר
 סָאװ ,תובצמ ענרענייטש יד ןיא ךעלּפעק עשרעדניק ןרעטעמשעצ ,ןטֿפלעה
 .טנעוו-םלוע-תיב עקימורַא יד ןיא רעדָא ,םורַא ָאד ךיז ןרעגלָאװ
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 יָאש לקיטש א רעטנוא-טגָארט שטייד רענעסערפעגנָא-טיור ,רעבָארג א

 טנפע דניק עטרעגנוהעגסיוא סָאד .דניק טרַאדעגסיױא ךיילב א רַאפ דַאלָאק

 -עג ןיא ליוק א סע טמוקאב דאלָאקָאש יד טאטשנא ...רעבָא ,לכעליימ סָאד

 ןופ רָאה יד ךיז טסייר סָאװ ,עמַאמ עכעלקילגמוא יד זא ןוא .לכעליימ ןטנפע

 -עגכרוד ריא .בילוצ סָאד ריא שטייד רעד טוט ,ליוק א ךיוא ךיז טעב ,ּפָאק

 -נעייגסיוא ןופ לפוג עקידלּפַאצ סָאד וצ טקעד ןוא טלַאפ רעּפרעק רענעסָאש

 .דניק ןקיד

 ,רעקוצ ןטרַאה קיטש א ןדיי א ןופ ליומ ןיא טּפוטש רעדרעמ רעטייווצ א

 ,לױמ ןיא רעקוצ קיטש םעד ןיוש טָאה דיי רעטרעגנוהעגסיוא רעד ןעוו

 ,ּפַאלק ַאזַא -- רעקוצ ןופ ןרָאװעג רעכעה זיא סָאװ -- קַאב ןיא רע טמוקאב

 םעד ךיז ןרעגלַאװ דרע רעד ףיוא ןוא טרעכעלעג םיא טרעוו קַאב יד זא

 .טולב עשזולַאק ַא ןיא ןייצ סדיי
 שטייד רעטעוועדליוועצ א טָאה ןייטשנזלעפ עקלאש ןופ קאב רעד ףיוא

 -ער רעד טָאה לָאמ יירד .ריא ןיא טליצ שטייד רעד .עקוועדָארב ַא ןעזרעד

 טלַאפ רע ןוא ןפָארטעג לָאמ ןטרעפ םוצ רעבָא ,טקַאהרַאפ ךיז רעװלָאװ

 ,ךרע רעד ףיוא רעטיוט א

 ײלַאּפ א טָאה טלעג טוג ראפ -- טקילגעגּפָא טָאה םיובלדנאמ לבייל

 עדיירפ ןגעלעג זיא תונכש ןיא .רעסַאװ שַאלּפ א טגנערבעג םיא טנַאיצ

 טרעטַאמעג ךיז ןעמַאזוצ ןבָאה ייז ,רעדניק עניילק עריא טימ יקסווָאכראב

 טָאה גיײװצלעדנַאמ .ץיה רעקידנענערב רעד ןופ םירוסי עכעלטסגנַא ןיא

 -.ס .ס א טָאה אטח םעד רַאפ .רעדניק יד רַאפ רעסַאװ לסיב א ןבעגעג ריא
 .ןסָאשעג םיא וצ ןַאמ

 ןופ םירוסי יד ןטלַאהעגסיױא טשינ טָאה גרעבנעזָאר חסּפ רעגנוי רעד

 םעד ןכיילגוצסיוא ּפָאק םעד ןביוהעגפיוא סָאװטע טָאה רע .,ןייּפ ןוא ץיה

 ַא טָאה דלַאב .רעסַאװ לסיב ַא טכוזעג ןגיוא יד טימ ,ןקור ןטפייטשרַאפ

 א ןגיל ןבילבעג זיא גרעבנעזָאר .ּפָאק ןייז טרעכעלעגכרודא ןליוק לגָאה
 .טולב עשזולַאק ַא ןיא רעטיוט

 טביוה טלעוװרעטנוא רעצעלדעש רעד ןֹופ "בר , רעד ,רעלעט עק'לארשי |
 -- ןוא רעניַארקוא ןַא טעזרעד סָאד .דרע רעד ןופ ּפָאק םעד סָאװטע ףיוא
 ,קאה א טימ טקאהעגּפָא טרעוו ּפָאק ןייז

 -סיוא ןענעז סָאװ ,ענעי טעברַא עשינָאלווייט רעייז ךיוא ןקרַאטשרַאפ סע
 סערולטעּפ ןוא סעקצינלעמכ ,ןרעיומ-םלועיתיב עקימורַא יד ףיוא טצעזעג
 :ןרעייז "דלעה , םעיינ ןופ ןעמָאנ ןפיוא ,טנייה ,ךיז ןפור סָאװ ,ךעלקינייא
 רעטלױונקעגנָא רעד ןיא ןסישוצּפָארַא ףיוא טשינ ןרעה ייז -- ?סעצווָאסַאלװ,
 רעטלַא רעד ןופ ,לגיצ ,רענייטש סיוא-ןסייר ערעדנַא .עסַאמ רענעגָאלשרעד
 סָאװ ,ץלַא -- ןוא ,רעצלעה ,ןזייא רעקיטש ,רעשעלפ ךיוא ,רעיומ- םלוע-תיב
 -קילגמֹוא יד ףיוא ךיוה רעד ןופ ןפרָאװעג טרעוו ,ןענעגרה ,ןתיממ רָאנ ןעק
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 -עייז לַאפניײא "רענעגנולעג,, רעדעי ,וטפיוא , רעיינ רעדעי .תונברק עכעל
 -סגנונעקרענָא עדליוו ןוא דיירפ טימ טנגעגַאב שיטסַאיזוטנע טרעוו ,רער

 .רעלעּפַאב ןוא ןדַארעמַאק עשטייד ערעייז ןופ ןפורסיוא

 א ןטלַאהעגנָא יוזא טָאה עיגרא עקיטולב ןוא עילַאנַאכקַאו עדליוו יד

 .געט יירד ערעטעּפש יד ךיוא ןוא ,קיטנוז ףיוא תבש ןופ טכַאנ עצנַאג
 נה מה .יטמאצ

 רעד ףיוא טלױנקעגנָא ןגעלעג זיא עסַאמ ענעגָאלשעצ עסיורג יד ןוא

 ,ןבעל טענעגייא ןכָאנ העבש ןסעזעג יװ ,ּפָארַא ןגיובעג ּפעק יד טימ דרע

 ירַאפ טרעוו סָאװ ,הדע רעסיורג רעד ךָאנ :ןסירעגרעביא טציא טרעוו סָאװ

 יד ןפַאשרַאפ וצ טשינ ידכ ןוא .ןטייווצ םוצ רענייא טעילוטעג ךיז ,ןטינש

 -ָארּפ ןוא ייו םעד ךיז ןיא ןקיטשראפ טימאב ךיז ,האנה ןייק רעדרעמ

 זיולב .ןפורעגסױרַא ןבָאה תונויזב ןוא ּפעלק עכעלרעדיוש יד סָאװ ,טסעט

 לַאעדיא רעקיצנייא רעד .טקיצעג ליטש ייברעד ןבָאה םירבא עטקיניײּפרַאפ יד

 טגָאי רענייק ןבעל סנעמעוו ךָאנ ,עקשַארומ ַא ,םערָאװ ַא ןייז וצ : ןעוועג זיא

 ןיא ךיז ןטלַאהַאב ןוא ןכירקניירַא טרעטשעגמוא יירפ ןענעק ןוא טשינ ךיז

 .דרע רעד

 ןופ .שואי ןטרעווילגרַאפ ןּפמעט ַא ןופ טשרעהַאב ןרָאװעג זיא עסַאמ יד

 ,רקפה זיא טלעוװ יד זַא ,הרכה רעד ךָאנ טמוק סָאװ ,עיצַאנגיזער רעוויסַאּפ ַא

 ,טלעוו ןוא שטנעמ ,טָאג ןיא ןביולג םעד ןרילרַאפ ןכָאנ ,ןייד תילו ןיד תיל

 -עלּפ ןייק ןופ ןיוש טרעלקעג טשינ ,סנ ןייק ףיוא ןליפַא ןיוש טפָאהעג טשינ

 רעקיטולב רעד ךָאד טָאה ? ןפיול ןיהווו .ןפיולטנַא ןופ ,ךיז ןעװעטַאר ןופ ,רענ

 ןיא ןוא דנַאל ןצנַאג ןיא הלשממ ערעטצניפ ןייז טײרּפשעגסױא תיחשמ

 וצ ךיז טיירגעג דנַאנַא ךרוד רָאי יירד .עּפָאריײא ןופ רעדנעל עלַא טעמכ

 עטרילָאזיא ; ןייּפ ןוא רעגנוה ךרוד טיירגעגוצ ןסַאמ יד ךיוא ןוא גָאט םעד

 עכעלשטנעמ יד סױאיגָאט ןייאיגָאט ןטערט טימ ;סָאטעג ערעטצניפ ןיא

 טריפרעד ןוא "ךיא , ןכעלשטנעמ םעד טבױרַאב ןוא טקירעדינרעד ; ןליפעג

 םעד ףיוא יו ,טױט םעד סיוא טקוק ןעמ זַא ,הגרדמ רעד וצ ןשטנעמ יד

 ,עסאמ יד טשינ ןיוש טיירש רעבירעד .ןדייל עלא יד ןופ רעיירפאב ןקיצנייא

 רעטרינגיזער ַא טימ ףיוא ץלַא טמענ ןוא טשינ טריטסעטָארּפ ,טשינ טגָאלק
 .ןייז ױזַא ףרַאד ןוא זומ סָאװ ,ךַאז ַא יו ,טייקיטליגכיילג

 ןייא ןיא עסַאמ עטלױנקעגנָא עסיורג יד ,ןרָאװעג ןסָאגעגפיונוצ זיא יז

 ןוא טּפמעטרַאפ ריא ייב זיא ןײזטסוװַאב סָאד .קילגמוא קיטש טרעווילגרַאפ

 ,טעברַא רעשיטסידַאס רעקירָאי-יירד רעדליוו רעד ןופ ןרָאװעג טריֿפָארטַא

 ,קיטייו רעסיורג רעייז .ריא רעביא רעסערפ-ןשטנעמ עטריניפַאר יד ןופ

 תומת ,, ןופ ליפעג סָאד ןפורסיורא ןוא ןזיורבפיוא טשינ ןיוש ןָאק ןרָאצ ןוא רעצ

 טימַאב יז .טלָאװער ןוא המקנ ןופ ןטַאט ערעדנַא רעדָא ,"םיתשלפ םע ישפנ

 ןעשזדנָאלב ןגיוא ענעשָאלעגסיוא יד זיולב .עסַאמ עסיורג יד ,ןגייווש וצ ךיז
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 טרעצנַאּפרַאפ ,דימת יוװ רעמ ךָאנ טנייה ךיז טָאה סָאװ ,למיה ןפיוא ,ָאד .םורַא

 ןייק ּפָארַא טשינ טקיש ,קידתונשקע יוזא טגייווש ןוא יילב ןעיולב ןייז ןיא

 םקונ ךיז טָאה סָאװ ,דרב רענעי יו רענייטש ןוא לבעווש ,רעייפ ןופ לגָאה

 סָאװ ,ןוז רעד ףיוא -- ָאד ;םירצמ ןיא רעקינייּפ ערעזנוא ןיא לָאמא ןעוועג

 -עגנָא טימ יװ ,ןלַארטש עסייה יד טימ טכעטש ,דימת יו רעמ טנייה טירב

 םענעקורט ןטימ סיוא ךיז ןשימ ןגיוא ענעשָאלעגסיוא יד ןיא ,ןזיּפש עטילג

 ,עקידייל יד ןיא ּפָארַא פיט טנקירט ,זדלַאה ןיא ,זָאנ ןיא טכירק ,ביוטש ןסייה

 -מוא יד ץהפרש וצ ףיוא טקישעגנָא לעיצעּפס יװ ,םירעדעג עטרעצעגסיוא

 ,טשינ ןבָאה ןוא רעֶסַאו קולש ַא ךָאנ סיוא-ןעייג סָאװ ,תונברק עכעלקילג

 לָאז סָאװ ,רעייפ ַאזַא ןעילגוצרעדנַאנַאפ ףיוא גרַאק וצ זיא ןוז עבלעז ּוד ןוא

 רעקינייּפ יד טימ טלעוו עצנַאג יד -- ץלַא ןענערברַאפ ןוא ןדניצרעטנוא
 .ןעמַאזוצ

 ךיז טגיל סָאװ ,דרע רעד ףיוא ןגיוא ענעשָאלעגסיוא יד ןלַאפ ָאד ןוא

 רעד רעטנוא שטָאכ ןוא .טגייווש ןוא ץלַא וצ וצ ךיז טקוק ,םוטש ,קיאור ױזַא

 -רעטלע יד ןופ רענייב יד ןעור ץאלּפ-עיצוקעזקע ןופ ךאלפרעביוא

 -עפע ךיז לָאז דרע יד זַא ,טימעג טשינ ךיז ייז ןבָאה ,תונברק יד ןופ סעדייז

 ךיז ןיא ץלַא לָאז ןוא שינרעטיצ-דרע רעשימרוטש ַא ןיא ןסיירפיוא ,ןענ

 -מָאּפ טָאטש רעקידניז רעד טימ לָאמא ןעוועג זיא'ס יװ ,ןעגנילשנייא ןיירא

 .ַאעּפ

 ,ךעלמילב-דלעפ עטרילָאק ליפ יד ןוא ,ןזָארג-םלוע-תיב עכיוה יד זיולב

 ךָאנ ןענעז ןוא טרָא םעד ףיוא טקיטייצעג טָאה רעמוז רעטעּפש רעד סָאװ

 ,ענעטָארטעצ טציא ןגיל ,עשירעפיטש ןוא עצלָאטש ןענַאטשעג ָאד ןטכענ

 ןלייט ןוא סיפ יד רעטנוא ךיז ןרעגלַאװ ,טולב ןוא דרע טימ טשימעגסיוא

 .הדע ענעטָארטעצ יד ,םינכש עכעלקילגמוא ערעייז ןופ לרֹוג םעד
 טיפ

 -פיוא ,הרובג רעלעודיווידניא ןופ ןלאפ ענלצנייא ךיוא רעבָא ןעוועג

 ענעדישרַאפ ךרוד קורדסיוא םוצ ןעמוקעג זיא סָאװ ,טסעטָארּפ ןוא זיורב

 .ץַאלּפ-גַאלשמוא ןפיוא טנעמָאמ ןשיגַארט םענעי ןיא ןעמרָאפ

 -וקרָאפ ףרַאד סָאװ ,םעד ףיוא טכירעג ךיז ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןעוועג

 ייז ,טנעה סרעדרעמ יד ןופ ןרעוו וצ ןעמוקעגמוא טרַאװעג טשינ ןוא ןעמ

 ָאטעג ןיא הרוחס עטסרעייט יד -- ילאקנאיצ טיירגעגוצ סנטייצאב ךיז ןבָאה

 יו רעגייטש ַא .ןבעל רעייז טימ טקידנערַאפ ץַאלּפ ןפיוא ָאד ןײלַא ןוא --

 .טנַאקַאב טשינ ןענעז ןעמענ ערעייז סָאװ ,ערעדנַא ךיוא ןוא ןַאפּפ ר"ד יורפ

 ליטש ןוא ןרעדָא יד ןטינשעגפיוא ךיז ךעלרעסעמ-ריזַאר טימ ןבָאה ערעדנַא

 .טולב ןופ סולפּפָא ןטימ ןעגנַאגעגסיוא
 ןיא ץַאלּפ-גַאלשמוא ןפיוא ןעמוקעג זיא דיי רעיורג"זיירג רעטלַא ןַא

 ןיא טגנערברַאפ טכַאנ עצנַאג ַא ךיוא ןוא תבש ןצנַאג ַא ,לטיק ןיא ןוא תילט
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 טקידנערַאפ ןוא יודו טגָאזעג ,תוחילס ןוא תוליפת עקידנסײרצרַאה ,עליטש

 | "לארשי-עמש , ןקיבײא םעד טימ

 סיוא ךיז ט'הנעט ןוא טנעה יד טכערב ,דיי ַא טציז לקניוו ַא ןיא ץעגרע

 הרות ןייד ןטיהּפָא טעװ רעװ !?ןכתיה :טגערפ רע .םלוע-לשיונובר ןטימ

 טנָאמרעד ? לארשי קלָאפ ןייד ןקיליטרַאפ וצ ןסָאלשַאב טסָאה ביוא השודקה

 ןוא ,םיארונ-םימי יד וצ טנעָאנ ,לולא שדוח ןיא ,שדוק-תבש טנייה זיא'ס זַא

 המל ,סנ ַא ןעשעג ךָאנ לָאז סע ,השודקה הֹדע יד ףיֹוא ןייז-ןגמ ףרַאד סָאד

 ?1דלמיה ןיא רעטָאפ םייוגה ורמאי

 לפֹוג ןטיוט םעד רעביא עמאמ עמורפ א טרעמָאי לקניוו רעדנא ןא ןיא

 ריא עמַאמ עכעלקילגמוא יד ,סױרַא-טצכערק יז .דניק טקיניײּפרַאפ ריא ןופ

 -יברַאפ יז טגערפ ,למיה ןגעק רעטרעוו עפרַאש ןיא רעצ ןֹוא קיטייוו ןסיורג

 סָאװ ,סעטנכש יד טלייצרעד יז !םינב לע בָא םחרכ רעד זיא וװ : טרעט

 רפס ןטלַא ןַא ןיא טנעיילעג ןיילַא טָאה יז זַא ,ריא םורַא עטשלחרַאפ ןגיל

 ןענעז ןדיי ףיוא הרצ-תע ןַא ןעוועג זיא'ס ןעוו ,לָאמַא זַא ,שטייט-ירבע ףיוא

 .הרותיןיד ַא וצ םלוע-ארוב םעד ןפורעג ןבָאה סָאװ ,םיקידצ עסיורג ןעוועג

 סע רע ָאטשינ זיא'ס זַא ,קידניז יוזא רימ ןענעז ,םיברה ונתונוועב ,טנייה

 ,ןידל ייז ןימזמ לוכיבכ לָאז

 ירַאטס קע םייב זױה ןופ טנַאװ רעד רעטנוא ּפָארַא-ףיט ,טרָאד ןוא
 ךיז ייז ןלייט ,םיתמ עבלאה עטליונקעגנָא עלא ןשיווצ ,עגולד ןוא קעניר

 עשרעדניק טעמכ עכיילב ,עקידכעלייק ערעייז ףיוא .לרָאּפ עגנוי סָאד ,סיוא

 עטייוו יד ןיא טעדנעוועג ןענעז סָאװ ,ןגיוא עיולב ,עסיורג ענעּפָא ןוא רעמינּפ

 ,רעייפ ןכעלטנגוי ןטימ ןעמַאזוצ -- טרעווילגעגנײרַא זיא ,ןטייקכעלדנעמוא

 ךיוא ,דָאירעּפ-סגנילירפ ןטשרע ריא ןיא עביל יד ןדניצנָא רָאנ ןעק סע סָאװ

 סָאװ ,טלעוו רענעטלָאשרַאפ רעד וצ גנוטכַארַאפ ןוא סַאה ,ןרָאצ רעצנַאג רעד

 -עגפיוא סָאװירָאנ רעייז טימ ןעמאזוצ סנבעל עגנוי עכלעזא ןטערטעצ ןעק
 -רעדניק עירפ ץנַאג ערעייז ןופ ךָאנ טנעקעג ךיז ןבָאה ייז .עביל רעטכַאװ

 ָאטעג ןיא ןייּפ ןוא ןדייל עקידתופתוש יד ,ןעגנַאגעג לוש ןיא ןעמַאזוצ .ןרָאי

 ,ןטייווצ םוצ רענייא טעילוטעגוצ ייז ןציז .טרעטנענרעד רעמ ְךָאָנ ייז טָאה
 טשינ ארומ ןבָאה ,ןקילב ןוא טנעה יד טימ ןסָאלשעגנעמַאזוצ ךיז ןטלַאה

 טזָאל ןעמ .טיוט ןופ לעווש ןפיוא הלהב רעדליוו רעד ןיא ךיז ןרילראפ וצ

 םהייחב : ןעמַאזוצ ןברַאטש שטָאכ ךיז ייז ןטיירג -- ןבעל טשינ ןעמַאזוצ ייז

 ...ודרפנ אל םתומבו
 =----- 34 ----:14 יי

 טימ ןציז וצ תונברק יד ןלױפַאב םינילת יד ןבָאה ,טנָאמרעד ןיוש יו
 .ןגייווש ןוא דרע רעד וצ ּפָארַא ןגיובעג ּפעק יד

 ןשיווצ םענייא ןופ ןרָאװעג ןסירעגרעביא ןגייווש סָאד זיא גנולצולּפ

 ,רערעליעיגילער ,ןטכַארטרַאפ ,ןליטש קידנעטש ןופ -- עטּפשמרַאפ יד
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 וו ,עטכישעג יד רעדניק עשידיי ןענרעל טגעלפ סָאװ ,גוצרעסַאו םהרבא

 ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדיי עטקידיײלַאב ןוא עטגלָאפראפ עּפורג עניילק ַא ױזַא

 ,רעקינייּפ ערעייז ןגעק ףמאק םוצ ןענאטשעגפיוא ןענעז רעייבאקאמ ןפורעג

 -גובעג א יװ ןעגנורּפשעגפיוא זיא רע .ןעוועג חצנמ ייז ןוא לָאצ ןיא סיורג

 ןוא ןייטש א ףיוא טלעטשעג ךיז ,ןטייק יד ןסירעצ טָאה סָאװ ,בייל רענעד

 יו טרענודעג טָאה עמיטש ןייז .רעייפ טימ טצירּפשעג טָאה ןגיוא ענייז ןופ

 ןגעוו ,עכעלקילגמוא יד וצ רעטרעוו-טסיירט טימ ןאקלווו א ןופ ךורבסיוא רעד

 ,ןמה א ,הערּפ א ָאד זיא רוד ןדעי ןיא סָאװ ,עידעגארט רעשידיי רעקיבייא רעד

 -שי-חצנ ןגעוו ןוא ;ןעגנערבמוא זנוא ןליוו סָאװ ,רעלטיה א ,עדאמעווקראט א

 לָאמניק טרעװ ןוא רבדמ ןיא הנס רענעי יו ,קיביײא טנערב סָאװ ,לאר

 טנעז ריא  :ןפורעגסיוא רע טָאה םינילת יד וצ .טנערבראפ טשינ

 -צוש ,זנוא ףיוא ןצונסיוא הרובג רעייא טנעק ןוא טנּפָאװַאב ,קרַאטש טנייה

 רַאפ טעװ ריא ןעוו גָאט רעד טנעָאנ רעבָא זיא'ס ,ןעגנערבוצמוא עזָאל

 רוכיש טנעז ריא !ןובשחויןיד ַא ןבעגּפָא ןפרַאד םישעמ עקיטולב ערעייא

 ףיוא טָאה סָאװ ,טנאה יד טשינ טעז ןוא תועשר ןוא טולב ןופ דנילב ןוא

 ןופ געט יד טלייצ .!אנמ .!אנמ :ןבירשעגפיוא ןטלעצעג-רעדרעמ ערעייא

 ..! רעדרעמירעקלעפ ריא טפַאשרעה רעקיטולב רעייא

 לגָאה א ןופ ןלאפעג גוצרעסאוו זיא םיוב רענעטינשעגרעטנוא ןא יו

 -עגרעביא ןוא רעּפרעק ןטמערוטשעצ ןייז טרעכעלעגכרודא ןבָאה סָאװ ,ןליוק

 ,טרָאװ-המקנ ןוא -טסיירט ןייז ןסיר

 טקידנעראפ טָאה גוצרעסאוו םענעלאפעג ןופ עדער ענעסירעגרעביא יד

 יּפָא יד ןופ רענייא ךיוא (לאיטלּפ ןופ ןוז) ןעימאקיווָאגָאר ןמחנ רעגנוי רעד

 ןצנאג םעד טימ ןוא ןעגנורּפשעגפיוא זיא רע .עקנילבערט ןייק ענעבילקעג

 קלָאפ ןייק טשינ, :ןפורעגסיוא המשנ רעטקיטייוועצ ,רעגנוי ןייז ןופ ןרָאצ

 -ראטש יד !"רעדרעמ ןוא רעביור ןופ רָאנ ,ריא טנעז רעטכיד ןוא רעקנעד ןופ

 -מוא רעזנוא ראפ ןעמענ המקנ ךייא ןיא טעװ חרזמ ןופ טייג סָאװ ,טנאה עק

 -ייק-דרע ןופ ןשיװּפָא םישעמ עקיטולב ערעייא ראפ ,ךייא ןוא טולב קידלוש

 *! ,,,ךעל

 -יוא ןבעל גנוי ןייז טקידנעראפ ןעימאקיווָאגָאר ךיוא טָאה ,גוצרעסאוו יו
 | ,ץאלּפ-גאלשמוא ןפ

 א .אא .טעאשא

 .עיצאטסיןאב רעד וצ דלאב טריפענּפָא טשינ עכעלקילגמוא יד טָאה ןעמ
 ןא טימ טּפאלקעג טָאה ץלא סָאװ ,םעד ץָארט ,ןזיוועגסיורא ךיז טָאה סע יו

 -אוז גונעג טיירגעגוצ ךָאנ ןעוועג טינ ןענעז טייקכעלטקניּפ רעטנכערעגסיוא

 -רק יד ידכ ,ןוויכב ןעוועג סָאד זיא יצ .עקנילבערט ןייק ייז ןריפוצּפָא ןענָאג

 רעדָא ,טיוט ןראפ געט עטצעל ערעייז ןיא ןרעטאמ רעגנעל ךיז ןלָאז תונב
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 -ןסאמ עכלעזא ןופ רענעלּפ ןוא תונווכ יד ןסיוו ןָאק רעװ ? לֵאפַוצ א טאלג
 ! רעדרעמ

 ןאב םוצ ןריפּפָא ןבױהעגנָא ןעמ טָאה ,קיטנוז ,גָאט ןטייווצ ןפיוא טשרע

 טנעה יד ,ןָאזרעּפ ףניפ וצ ,ןעייר ןיא טלעטשעגנייא .סעיטראפ עטשרע יד

 טימאב ךיז טָאה ,טנָאקעג רָאנ טָאה סע רעוו .ןטייווצ ןיא רענייא ןסָאלשעג

 ,ןעמוקרעביא רעכיג סָאװ ,םורא יוזא טלָאװעג -- עטשרע יד ןופ ןייז .ּוצ

 ןוא ּפעלק ,רעגנוה ןופ טָאה סע רעװ !ףוס א -- ןוא ןרעוו-רוטּפ ,ןקידנעראפ
 ,שראמ-ןטיוט םעד ןכאמטימ ןוא ןלעטשפיוא ךיז טנָאקעג טשינ ןיֹוש הּפרח

 יד רעטנוא ןענעז עכאווש ליפ .ליוק-רעדרעמ א ןופ ןבילבראפ ןיוש ָאד זיא

 .ערעטנוזעג ןופ ןרָאװעג טריפעג טְנַעה

 ןענָאגאוו-טיוט יד וצ הדע רעסיורג רעד ןופ .שראמידנאש רעטצעל רעד

 ,גָאטײב קיטנָאמ זיב ,תעל-תעמ ןצנאג א ןעמונראפ טָאה

 -טכארפ עטעוועטארקראפ יד ןיא ןרָאװעג טקאּפעגניירא ןענעז תונברק יד
 -א ןוא ןסיוטשעגניירא ןרָאװעג ןענעז ייז .ןדנאטשנגעק עטיוט יװ ,ןענָאגאוו

 -ילכ ערעדנא ןוא קעה ,סעבלָאק-ןסקיב ןופ ףליה רעד טימ טשטעווקעגנייר
 טָאה טָא :סענעצס עשיטנאד-ךעלרעדיוש ןעמוקעגרָאפ ןענעז ייברעד ,תיחשמ

 יז סָאװ ,סריא דניק סָאד ןוא ןָאגאוו ןייא ןיא ןסיוטשעגניירא יֹורְפ א ןעמ
 -ניירא ןוא ןסירעגּפָא ריא ןופ ןעמ טָאה ,ךיז וצ טייצ עצנאג יד טעילוטעג טָאה

 זא ןוא עטנדָאלראפ יד ןופ ּפעק יד ףיוא ןָאגאוו ןטייווצ א ןיא טרעדיילשעג

 עצרוק ייווצ ןלאפ ןענייוו ןוא ןעיירש דניק סָאד ןוא עמאמ עכעלקילגמוא יד

 .טליטשעגנייא ןרעוו יז -- ןֹוא ןסָאש

 ןיוש ןָאק רע .ןָאגאוו ןטקאּפעג-לופ א ןיא טּפוטשעג דיי א טרעוו טָא

 ןופ ריט יד חוכ ןצנאג ןטימ ןּפאלקראפ רעקנעה יד רעבָא .ןיירא טשינ טרָאד
 "אוו ןוא טנאוו ןשיווצ ןעגנעה רעטרעטעמשעצ א טביילב דיי רעד ןּוא ןָאגאוו
 .ןסיורדניא רעטייווצ רעד ןוא ןָאגאוו ןיא רעּפרעק רעבלאה א -- ריטןָאג

 רעדרעמ יד יו ,לענש יוזא ןָאגאוו ןיא ןיירא טשינ זיא עטיוועל לאומש
 טימ רעניארקוא ןטעשויעצ א ןּופ טלטרעפעצ טרעוו רע ןוא טלָאװעג ןבָאה
 .קאה א טימ -- רעוועג לאנָאיצאנ טבילאב ןייז

 ,ךלאק םענעשָאלעג-טשינ טימ טישעגסיוא ןעוועג ןענעז ןענָאגאוו יד

 -עג ךיז טָאה המימח רעקידנענערב ןּוא טֿפאשגנע רעכעלקערש רעד בילֹוצ

 -אב סָאד ןריולראפ ןבָאה תונברק ליפ סָאװ ןופ טפול עטמסראפ א ןפאש

 .םירוסי עכעלקערש ןיא ןרָאװעג טקיטשרעד ןוא ןעניז ןופ ּפָארא ,ןייזטסווו
 ה"ס --- רעטייוו ןייק טשינ זיא עקנילבערט ןייק ץעלדעש ןופ געוו רעד

 טפלעה א זא ,ןעוועג גונעג זיא סע רעבָא -- רעֶטעמָאליק קיִסיירד עכעלטע
 ףיוא ןעמוקנָא ןוא ןטלאהסיוא טשינ געוו ןצרוק םעד ןלָאז תונברק יד ןופ
 .עטיוט ןיּוש עיצאטס רעטצעל רעייז

 -- ןטרָאּפסנארט יד ןקישּפָא ןוא ןענעדָאל סָאד ןעמּונױאפ טָאה געט ייווצ
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 ,ירפ ךָאװטימ קעווא זיא טרָאּפסנארט רעטצעל רעד -- קיטסניד ןוא קיטנָאמ

 -עג ןסיוווצ טָאה גוצ-ןטיוט ןופ וויטָאמָאקָאל ןופ ףייפ רעקיד'המיא רעגנאל א

 ןופ גנודניפרעד רעטצעל רעד ראפ לאירעטאמיןערב ןשירפ טריפ רע זא ,ןבעג

 .ןרעמאק-זאג רעקנילבערט יד ראפ -- טרעדנוהרָאי ןטסקיצנאווצ
: 034 ,44 ---- 

 -מוא ,םענעעזעג טשינ לָאמנייק ךָאנ םעד ןופ טייצ רעצנאג רעד רעביא

 ןענעז ,שראמ-ןטיוט ןוא עיצקעלעס ,עיצקא :יװ ,"לקאטקעּפס, ןכעלנייוועג

 -ייה עקירעגיינ טימ טליפעגנָא ןעוועג ןעמוקעגרָאפ זיא ץלא סָאד ווו ,ןסאג יד

 -עג ,טבעלעג טָאה ןעמ עכלעוו טימ םינכש עקיטכענ יד .רעניווונייא עשימ

 ןבָאה ייז .רעדנווו ןזייב ןפיוא ןעמוקעג ןענעז ןעמאזוצ טלדנאהעג ןוא טעברא

 עסיז יד ןיא ןוא דליב ןכעלרעה םעד וצ טקוקעגוצ ךיז סערעטניא סיורג טימ

 עקידנשטשילב ןוא רעמינּפ עכעלטסירק עמורפ ערעייז ףיוא ןעלכיימש

 טייהנדירפוצ רעייז טקירדעגסיוא ,ןגיוא עקידנטכייל ערעייז ןיא ךעלרעייפ

 -ענרעטנוא רעטנאסערעטניא רעד ןופ ןרָאטאזינאגרָא יד טייקראבקנאד ןוא

 ןפורעגסיוא ןוא האנה רעסיורג ןופ טנעה יד ןבירעג טָאה רענייא טשינ .גנומ

 ךעלדנע :ןרעה ןלָאז רעדרעמ יד ךיוא יו ,תונברק יד זא ,יוזא לוק ןפיוא

 ...ןלױּפ ןיא ןבעל ןענָאק ןיוש ןעמ טעװ טציא !ןצנאוו יד ןופ ןרָאװעג רוטּפ

 קיטסיטאטס עקיטולב 9

 ."עיצקא עטשרע יד, ןָא טפור ןעמ סָאװ ,סָאד טרעיודעג טָאה געט ריפ

 -קיל , סָאד טרעיודעג טָאה טכענ ןוא געט ענעטלָאשראפ עכעלקילגמוא ריפ

 ימ ןרָאי רעטרעדנוה עגנאל ךרוד זיא סָאװ ,הלהק עשידיי עטלא ןא "ןרידיוו

 -עפעש יד ןופ ענייא וצ ;לארשיב םאו ריע ןא וצ ןסקאוועגסיוא סיילפ ןוא

 -רוח עריא ףיוא .ןדיי טנזיוט קיצנאווצ ךרעב טימ ןלױּפ ןיא תולהק עטסשיר

 ,רענעמ עגנוי ןצעביז ןוא טרעדנוה ףניפ יד ץוח א -- ןבילבעג ןענעז תוב

 -יוט א ךָאנ -- ןקעווצ-עיצאדיווקיל ערעייז וצ ןזָאלעג ןבָאה םינילת יד סָאװ

 ןיא ןטלאהאבסיוא עיצקא רעד תעב ךיז ןבָאה סָאװ ,סנטָאש עקידעבעל טנז

 עלא טציא ךיז ןענעז ןוא רעכעל עטקעטשראפ ,ןלייה ,סרעקנוב ענעדישראפ

 "ךעלרעייפ, ןבָאה םיחצור יד יוװ ,םעד ךָאנ ,ָאטעג םעניילק ןיא ןעמוקעגפיונוצ

 ,.טריראבמוא ןיוש טביילב יז זא ,טרעכיזראפ

 -עגפיוא טשינ טימ םלוע-תיב רענעּפָא ןא :ןבילבעג זיא סעּפע ךָאנ ןוא

 ןטרידיווקיל ןופ ןסאג עלא ףיוא טרעגלאוועג ךיז ןבָאה סָאװ ,םיתמ עטמיור
 ,ןטסימ ןוא רעמעדיוב ,ןפיוה עלא ףיוא ,ָאטעג

 -גאלשמוא-םלועיתיב רעטלא רעד ןעזעגסיוא טָאה ןטסכעלרעדיושמא
 .יאמ רעטשרע ןוא עקסווָאדישז ,קעניר יראטס :ןסאג עקימורא יד טימ ץאלּפ
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 יילרעלכ ךרוד ענעמוקעגמוא םיגורה רעטרעדנוה טרעגלאוועג ךיז ןבָאה ָאד

 עצראווש עטנקירטראפ ןבעל עטפייטשראפ ,ענעטערטעצ -- תונושמ תותימ

 עטקאהעגּפָא ענעדישראפ טרעגלאוועג ךיוא ךיז ןבָאה סע .סעשזולאקיטולב

 .םירבא רעקיטש
 ןיוש ןעוועג שעוו ןוא ךיש ,םישובלמ יד ןענעז םיגורה לייט ןטסערג םייב

 .רעביור עשימייה יד טגרָאזעג ןיוש ןבָאה ראפרעד .ןגיױצעגּפָארא
 םיחצור יד ןבָאה ,עילאנאכקאוו רעדליוו רעד ןופ געט ריפ עצנאג יד

 ןוז יד יוו יוזא .ןייז רבקמ ייז ןוא םיגורה יד ןעמיורוצפיוא טביולרעד טשינ

 קראטש טפול רעד ןיא ךיז טָאה ,ןקאבעג רדסכ ןוא עקיריא סָאד ןָאטעג טָאה

 .םיתמ עטקידרעאב טשינ יד ןופ חיר רעקידלביא ןא טליפעג ןיוש

 שינעביױלרעד יד ןעמוקאב ײצילָאּפ עשידיי יד טָאה ךָאוװטימ טשרע

 .עטיוט יד ןעמיורוצפיוא
 םעניילק ןופ רעטעברא עשידיי ענעבילקעגּפָא לייט א ןופ ףליה רעד טימ

 ייז טּפעלשעג ,סנגָאװ ןיא טנאּפשעגנייא ןָאזרעּפ עכעלטע וצ ךיז ןבָאה ,ָאטעג

 ףיוא םיגורה יד ןפרָאוװעגפיורא ,ָאטעג ןסיורג ןטרידיווקיל ןופ ןסאג יד רעביא
 יז טּפעלשעגוצ ,ץלָאה רעקיטש יװ ,רעבלעק ענעטכָאשעג יװ ,רענעגעוו יד
 ןבָאה טייז רעשירא רעטייווצ רעד ףיוא ווו ,ָאטעג ןטמױצעגּפָא ןופ רעיוט םוצ

 -נדָאלראפ יד ןעמונעגוצ ןבָאה סָאװ ,רעטעברא עכעלטסירק טראוועגּפָא ןיוש
 עקידתופתוש ןיא יז ןבָארגאב ןוא םלוע תיב ןפיוא ייז טריִפעגּפָא ,םיגורה עט

 ,םירבק-רעדירב

 ןענעז געט ריפ עכעלרעדיוש יד ןיא ןעמוקעגמוא ןענעז סע ןדיי לפיוו

 ,רקפה ןעוועג זיא ןבעל שידיי ןעוו ,טייצ א ןיא .ָאטשינ ןרעפיצ עיונעג ןייק

 יד ןענעז רעבירעד .ןריפ קיטסיטאטס אזא לָאז סע רעװ ,ןעוועג טשינ זיא
 -יתס ןוא ןדישראפ ,תודע ענעבילבעגנבעל יד רעביא ןביג סע סָאװ ,ןרעפיצ
 ,קיד'הר

 -סיגאמ ןיא גנולײטּפָא עשידיי יד טָאה געט-םונהיג ערעטצניפ ענעי ןיא

 -עג) םיובלדנאמ לבייל טלייצרעד סע יוװ .יקסווָאכולג ןאמטאר טריפעג טארט

 -סיוא ןעוועג רעטעּפש .ןצעביז טרעדנוה ףניפ ענעבילקעגּפָא יד ןשיווצ ןעוו

 -רעביא ןבָאה רעטצעל רעד םיא לָאז (רעפרעד ןיא ןוא רעדלעוו ןיא ןטלאהאב
 טנזיוט יירד ןעוועג זיא געט ענעי ןיא ןדיי ענעמוקעגמוא לָאצ יד זא ,ןבעגעג

 רעד ןיא טנידעג טלָאמעד ןבָאה סָאװ ,היאר ידע יד ןגעקאד .טרעדנוה ייווצ

 ןופ לָאצ יד ןָא ןביג ,עטיוט יד ןביולקפיוא ןפלָאהעג ןוא יײצילָאּפ רעשידיי

 ,טנזיוט ייווצ

 סָאװ ,ןדיי לָאצ רעד ןגעוו תועידי עכעלטקניּפ ןייק ָאטשינ ןענעז ךיוא

 ןביג היאר ידע לייט א .עקנילבערט ןייק ןרָאװעג טריטרָאּפסנארטּפָא ןענעז

 ןצכא -- ערעדנא ךָאנ ןוא ,ןצפופ ףיוא ערעדנא ,טנזיוט ףלעווצ ןופ לָאצ יד ןָא
 .טנזיוט
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 ייטקאפ יד .ןסיוו טשינ לָאמנַייק ןיוש ןעמ טעװ קיטסיטאטס עקיטולב יד
 ןבָאה סָאװ ,םלוע תיב ןטלא ןופ דרע יד ןוא ָאטעג ןופ ןסאג יד ,היאר-ידע עש
 ןוא ,הדע רעד ןופ לייט א ןופ טולב ענעסָאגראפ סָאד טּפאזעגניירא ךיז ןיא
 -ראפ זיא סע וװ ,עקנילבערט ןופ רעדלעוו ןוא רעדלעפ ענעטלָאשראפ יד
 תונשקע טימ ןגייווש ,םישודק עטנערבראפ יד ןופ שא סָאד ןרָאװעג טַיירּפש

 | ,דוס ןשיגארט םעד סיוא טשינ ןגָאז ןוא
 ָאטשינ !ץעלדעש -- הלהק עקירָאיײטרעדנוה ליפ עטלא יד רעמ ָאטשינ

 !רעניווװונייא עשידיי טנזיוט קיצנאווצ עריא רעמ
 תוברוח יד ףיוא ןפָארטעג ןבָאה רימ סָאװ ,סָאד ןריטָאנ רימ ןעוו ,טציא

 ןופ לכה-ךס ןשיגארט םעד רימ ןבַאה ,םייה רענעגנאגעגרעטנוא רעזנוא ןופ
 עטכיילבעגסיוא קילדנעצ ייוצ א :קיטסיטאטס רענעבילבעגרעביא רעד

 ןֹוא ןגיוא ענעשָאלעגסיוא ,סנרעטש עטבראקעג-ףיט טימ סנטָאש-ןשטנעמ
 רָאי עכעלטע ןבָאה סָאװ ,םיפוג עגנוי ערעייז ףיוא ּפעק עיורג טימ עלא טעמכ
 עכעלטע ןוא :טױט ןוא ןבעל ןשיווצ דרע רעד רעטנוא םערעו יו ,טליופעג
 -אק ןוא רעריביס ןופ ענעמוקעגקירוצ ,סקינדענו-ענ ענעכָארבעצ קילדנעצ
 -ןצ עדייב ןוא .תוחּפשמ עסיורג ןופ ענעבילבעגילצנייא ,סעגייט רענאטסכאז
 ןעלגָאװ סָאװ ,םימותי עטנלע עּפורג עניילק עכעלקילגמוא ןייא -- ןעמאז
 שא לסיב א ,ןכייצ א ןכוז ןוא ןרעטשינ ,רעדלעפ ןוא ןגעוו עלא ףיוא םורא
 .ןעמייה עטרעטשעצ ערעייז ןופ ןוא עטסטנעָאנ ןוא עטסביל ערעייז ןופ

 ןופ ןבילבעג זיא סָאד -- סנטָאש-ןשטנעמ עזָאלּפליה קילדנעצ עכעלטע
 !ץעלדעש הלהק רעשידיי רעטלא רעסיורג רעד

 אטענ עסיורג סאר 10
 קעניר יראטס .א

 ייפעג ןוא םיִיח רעבורח רעד ןופ תוברוח יד ףיוא רעטייוו ןעלגָאװ רימ
 ,קעניר יראטס ףיוא ךיז ןענ

 ךעד .ץעלדעש ןיא ןסאג עשידיי עטשרע יד ןופ .עטלא ןא זיא סאג יד
 ןעוו ,ןטייצ יד ןופ ןבילבעג ריא זיא ,קראמ רעטלא -- קעניר יראטס ןעמָאנ
 ןוא טָאטש-רעד-רעטניה ןעוועג ןענעז םלוע-תיב ןקידתונכש ןטימ ןעמאזוצ יז
 טלָאמעד ןופ .דרעפ ןוא ןסּפעש ,ןסקָא ,יק ןופ קראמ-סלדנאה א ןעוועג זיא ָאד
 קעניר יקסנָאק -- ןפור טייל עטלא סָאװ ,ןעמָאנ רעטייווצ ריא ךיוא טמאטש
 .(קראמ-דרעפ)

 עשידיי א סיואכרוד יז זיא ,ןעמָאנ ןשילוּפ .טכע ןא טגָארט יז שטָאכ
 יוזא טשינ ןוא סיורג יוזא טשינ זיא יז ,תמא .ענקנעיּפ יד יװ ,טקנוּפ ,סאָג
 ןבעגעגסיורא טשינ ,רעניווונייא ליפיוזא טשינ טָאה יז ,ענקנעיּפ יד יו ,גנאל
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 סאג ענקנעיּפ יד יו ,ןטייצ עשיראצ יד ןיא רעפמעק ערענָאיצולָאװער ליפיוזא

 ןוא רעוט עכעלטפאשלעזעג ,םיליכשמ ליפיוזא ןבעגעגסיורא טשינ ךיוא ןֹוא
 -יצעּפס ריא רעבָא יז טָאה -- סאג ענקנעיּפ יד יו ,םידמול ןדיי ענייש טאלג

 .סוחי ןרעדנוזאב שיפ
 ענעעזעגנָא ,עטלא ענייז טימ קעניר יראטס רעד ךיז טסיורג לכ-םדוק

 -ָאק עטעוועדנופעגנייא ןרָאי עגנאל ןופ עטלא ערעייז טימ ,םיתב ילעב עטסוי

 רעד סיוא-גנעל ןגיוצעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטפעשעג-קאבאט ןוא לעמ ,לאינָאל

 ןוא -- עגולד זיב רעוועשראוו ןופ -- ןטייווצ ןבעל סנייא ,סאג טייז רעקניל
 .טָאטש ןיא רעטנעצ-סלדנאה ןטסקיטכיװ םעד ראפ ריא טכאמעג

 ,ענעטיהעגּפָא ,עלאכראירטאּפ ןדיי טניווװעג ןבָאה קעניר יראטס ןפיוא

 רעקעב רעקירָאיײפ5 רעקשטיטלא רעד יװ ,טייל ראפ ןוא טָאג ראפ עכעלרע

 ןָאלבאי המלש םייח 'ר טָאה ָאד ;סעווירפ לבייל 'ר דיסח רעקסישזדָארג-טלא

 ָאד !טָאטש ןיא טפעשעג-לאינָאלָאק עטסטלע סָאד טריפעג ןיז ענייז טימ

 רענעסעזעג-טלא אזא ןטפעשעג עטגייווצראפ ענייז טריפעג ןוא טניווװעג טָאה

 רעד ,ןוז ןייז : החּפשמ רעטגייווצראפ ןייז טימ לעדיר רודגיבא 'ר יװ ,בשֹות

 עקאט רע טָאה הסנרּפ סָאװ ,לעדיר ןועמש 'ר ,ץעלדעש ןיא להומ רעטסבושח
 תויח-רקיע רעד רעבָא ,קעניר יראטס ןפיוא טפעשעגילעמ ןייז ןופ ןגיוצעג

 -ניק עשידיי רעצעלדעש ןענעז טנעה ענייז ןופ סָאװ ,סָאד ןעוװעג זיא רענייז

 ףיוא לבור עכעלטע ןבעגעגוצ ךָאנ דיי ןעמערָא ןא ןוא ,ןדיי ןרָאװעג רעד
 'ר ;סמעדייא עשידמול ענייז טניווועג ןבָאה ָאד ;תירב םעד ןענעדרָאוצניײא

 רעטרעטיצעגּפָא רעד ,בוט-םוי שירעב בד 'ר ; יוליע רעניטקיט רעד ,וועל ןמחנ

 ךיז טָאה סָאװ ,בוט-םוי עּפיל רזעילא 'ר :בר רעװָאכעלעשז ןופ דיחי"ןב

 רעד םיובנעזָאר ףסוי 'ר ןוא בוט-םוי תפסות ןופ טמאטש רע זא ,טסיורגעג
 עג ןבָאה קעניר יראטס ןפיוא .ןיבר רערעג םייב רעציז-שיט ןוא ןדמל רעפְראש

 רעד ,רָאטנאק רדנס 'ר ,תורות-ןיד עשירחוס ןופ ררוב רעדילָאס רעד טניווו

 ןיא ןדיי ענעעזעגנָא ערעדנא ליפ ךָאנ ןוא עלעושוהי 'ר יבר רעװָאכעלעשז

 .טָאטש
 לָאז לובג ןייז ןיא זא ,ןעוועג הכוז קעניר יראטס רעד טָאה ,סנטייווצ

 ילא םייב טראה ,סאג טייז רעטכער רעד ןיא .לוש עשיטָאטש עסיורג יד ןייטש

 -סייוו ןרָאלק א רעטניה ,עצלָאטש א ,עכיוה א ןענאטשעג יז זיא ,םלוע תיב ןט

 טימ טָאה יז ;רעיוט םענרעזייא םענעטכָאלפעג ןייפ ןוא ,ןקראּפ ןטכלאקעג

 יילגכרודא ליפ יד טנָאמרעד רדסכ תורבדה-תרשע עטלָאמעגסיוא ןביוא עריא
 ..טלעוו רעד ףיוא טָאג א ָאד זיא סע זא ;רע

 "וצ ןבָאה קעניר יראטס ןפיוא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטפעשעג ליפ יד

 עקידתונכש יד ןופ ךעלמירחוס ליפ .טָאטש ןֹופ רעמערק ערענעלק יד ןגיוצעג

 ,ןטנעגא-סלדנאה ליפ ,תורוחס ןפיוקנייא ָאד ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,ךעלטעטש
 ערעייז טימ רעגערט ןוא סעשזאקשזָארד ,סעלָאגעלאֿב ;רעלקעמי- ,ןרָאשזאיָאוו
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 ,רעייגקידייל ןדיי-םתס טאלג ץוח א ,ךעלעגעוו'טנאה ןוא רענעגעוו ,דרעֿפ

 ץלא ןוא -- ןעלדנאוו-ןעלדנאה ןדיי ערעדנא יו ,ןקוק ןעמוקעג ןענעז סָאװ

 יעג טָאה סע זא ,יוזא ךיז טיירדעג ןוא טלמוטעג ,טרעדליּפעג טָאה ןעמאזוצ

 ןעמוקעג זיא סע זא רָאנ .דיראי רעקידנעטש א זיא ָאד זא ,קורדנייא ןא טכאמ

 ןראפ ןעוו ,םיכרבמיתבש א רעדָא בוט-םוי א ךָאנ טסעומש רע ןוא ,תבש א

 לוש ןיא ןוא רָאכ ןייז טימ ןזח-טָאטש רעד טנוואדעג טָאה לוש ןיא דומע

 ןוא םיללּפתמ ןסאמ טָאטש ןופ ןטנגעג עלא ןופ טמָארטשעג ןבָאה ןיירא

 -עּפס יד טימ ,תבשיידגב ןיא עטצוּפעגסיוא ןדיי ,הניגנ ןופ רעבָאהביל טאלג

 רעבייוו ןוא ,סמערָא יד רעטנוא םיתילט טימ טירט-תבש עמאזגנאל עשיפיצ

 .טעשזרָאשז ןיא ןוא סאלטָא ןיא ,טעמאס ןיא ןוא דייז ןיא עטעיָארטסעגסױוא

 ענעדלָאג ןוא לרעּפ ןרינש ענעדישראפ טימ ןעגנָאהאב רעזדלעה עקידתבש יד

 עסייוו יד ףיוא ןטעלסארב ןוא ךעלרעגניפ עקידנשטשילב טימ .ךעלעטייק

 -עלש-רעבליז טימ ןוא ענעדנובעג-רעדעל ןיא עבָארג טימ ,טנעה עקידי'תבש

 -ניא זיא טלָאמעד .סמערָא יד רעטנוא םירודס-החנמ-ןברק עטכאמראפ רעס

 ןָאטעגסױא טָאה סאג יד .למוט ןוא רעדליּפעג רעד ןדנווושראפ ןצנאג

 ,השודק רעקיד'תבש ןופ לטנאמ א ךיז ףיוא ןגיוצעגפיורא ,טײקידעכָאװ ריא

 ,לוש רעד ןופ רודזורּפ א ןייז לָאז יז יו ,ןעעזעגסיוא טָאה סאג עצנאג יד ןוא

 ןוא םיללּפתמ יד ןופ לייט רעסיורג א ןענאטשעג ןענעז סע ווו ,זיוהרָאפ אזא
 -וקניירא טנָאקעג טשינ ץאלּפ ןיא לגנאמ בילוצ ןבָאה סָאװ ,רעבָאהביל-הניגנ
 ישעג ןריט-לוש עטיירב ענעּפָא יד ךרוד ןבָאה ןוא לוש ןיא קינייוװעניא ןעמ

 -ורא ןצנאג םעד ןעגנולקראפ ןבָאה סָאװ ,ךעלקיטש עשינזח ענייש יד ןעגנול

 ,ןסיורד ןקימ

 -נָא ןוא תובישח ןייז טאהעג קעניר-יראטס רעד טָאה ,ןדיי-טשינ ייב ךיוא
 -ראוו רעד וצ גנאגסיוא םייב ,סאג רעד ןגעקטנא סָאװ ,םעד בילוצ ןיוש ןעז

 רעד ןעוועג טרָא סָאד זיא רעבירעד ןוא ,טארטסיגאמ רעד ןעוועג זיא רעוועש
 -דוסליּפ ףעזוי ןופ טיוט ןכָאנ .טָאטש ןופ טקנוּפלטימ רעד ,רעטנעציטּפיוה

 ,דלעה סנלױּפ ראֿפ לָאמקנעד א ןלעטשפיוא טלָאװעג טָאה טָאטש יד ןעוו ,יקס
 ןייז טעוו לָאמקנעד אזא ראפ טרָא עטסקיסאּפ סָאד זא ,ןענופעגנייא ןעמ טָאה
 .קעניר-יראטס ןופ רעווקס םייב ץאלּפ רעד

 -יראטס ןפיוא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטפעשעגיטרוה ליפ יד בילוצ

 -ורא יד ןופ סעלָאגעלאב יד טלעטשעגּפָא סאג ןטימ ןיא ָאד ךיז ןבָאה ,קעניר

 ָאד ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,רענעגעוו ןוא דרעפ ערעייז טימ ךעלטעטש עקימ
 -ערָאהראפ ערעווש יד טנאּפשעגסיוא ןבָאה ,תורוחס ענעדישראפ ןפיוקנייא
 ןזָאלעגרעביא ,רענעגעוו עטיירב ערעווש יד וצ ןדנובעגוצ יז ,דרעפ עטעוו
 ןטפעשעג יד רעביא קעווא ןענעז ייז ןעוו ,רעבָאה סעברָאט יד ייב ןיילא יז

 ףיוא ךיז טגיילעגקעווא ,ןעמוקעגקירוצ ןענעז ייז ןעוו ןֹוא .גָאט ןבלאה א ףיוא
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 יו ,לוק ןפיוא טכרָאנשעג ךיוה ,שילָאגעלאב ,שימייה ןּפָאלש רענעגעוו יד
 ...םייהרעדניא ךיז ייב

 טצעזעגסיוא ןציז זייר ,גנירעה ,רעקוצ ,לעמ ןופ ןטפעשעג יד ןגעקטנא

 םעד םורא טמענ סָאװ ,ערעיראב רענרעזייא רעד ףיוא רעדָא ,דרע רעד ףיוא

 יד ייב ןדנובעג םורא קירטש טימ רעגערט זיײװנּפורג ,רעווקס-קעניר-יראטס

 לקיטש רעווש א ךָאנ ּפָא ןעור ,לטסנידראפ א ףיוא סיוא ָאד ןטראוו ,ןדנעל

 סָאװ ,גָאטימ םעד לּפעט טעשטּטָאקרָאפ ץראווש א ןופ טסע סע רעוװ ,טעברא

 על'השעמ א ,המכח א טלייצרעד סע רעוו ןוא טכארבעגסיורא טָאה בייוו סָאד

 -כעלעג ךיוה א ךיז טגנילקעצ סע סָאװ ןופ ץיוו ןשירעגערט ןבָארג א רעדָא

 ,סאג רעצנאג רעד רעביא רעט

 לעװ ןיא .החונמ-םוקמ ןייק טאהעג טינ ןרָאי ןבָאה סעשזאקשזָארד עשידיי

 -ָאה ,סעקשזָארָאד ערעייז טימ ןענאטשעג ןענעז ייז ןסאג ןוא ןלײט-טָאטש עכ

 ןופ ךיוא יו ,ןטנערוקנָאק עכעלטסירק ערעייז ןופ ןייטשוצסיוא טאהעג יז ןב

 עבוק ןבָאה ייז זיב ,תושיגנ ןוא תורצ ענעדישראפ רעבָאהטכאמ עשיטָאטש יד

 ןענאטשעג ןענעז ייז ווו ,קעניר-יראטס ןשידיי םעד ףיוא ָאד ןעוועג םוקמ

 א ןיא סעקשזָארָאד עקיצנאלג-ץראווש עייר רעגנאל א טימ טלעטשעגסיוא

 -עגנייא יד ,ןטפעשעג-טרוה יד ןגעקטנא סאג רעבלאה א ףיוא עיניל רעכיילג

 טימ ןענאטשעג ןענעז ,ךעלכעלב ענעדישראפ טימ עטריצַאב ,דרעפ עטנאּפש

 -נאל ןטימ רעדָא ,ט'הרג-הלעמעג קידנעלמירד-בלאה ןוא ּפעק עטזָאלעגּפָארא

 ןפיוא טצעזעגנָא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןגילפ ענדילז יד ךיז ןופ ןבירטעג קע ןג

 -שזָארד ןייז ןיא ןָאטעגנָא תיבה לעב ןייז ןסעזעג זיא עקשזָארָאד ןיא .קראק

 טלמירדעג-בלאה ךיוא ,דרעפ ןייז יו ,טקנוּפ ןוא רידנומ םענעטאנארג ןקסראק

 וצ טקעוועגפיוא םיא ,רישזאסאּפ א ןעמוקעגוצ זיא סע זיב ,סעזעג ןכייוו ןיא

 יד ןופ ענייא ןיא אתורבחב טצעזעגסיוא ךיז ןבָאה ערעדנא ."עדזאי, א ןכאמ

 -ידראפ וצ ןרָאװעג זיא סע רעווש יו ,םעד ןגעוו טסעומשעג ןֹוא סעקשזָארָאד

 גנוזָאל ןרעטנוא ,ןבָאה סעשזאקשזָארָאד עכעלטסירק עלא טניז ,עטָאלז א ןענ

 -יור ןופ ןטנעראּפסנארט ןעלטיה יד םורא טיינעגפיוא "ָאגעווס ָאד יָאוװס, ןופ

 יד ,ייז ןוא "אקסנאישטשעשזכ אקשזָארָאד, :טנווייל עסייוו ףיוא תויתוא עט

 -עלטסירק ןופ טריטָאקיָאב ןרעוו טפירשפיוא םעד ןָא סעשזאקשזָארָאד עשידיי

 ןעמערָא ןטימ ,רעדניק ןוא בייוו טימ ןעמאזוצ ןרעגנוה ןוא ןרישזאסאּפ עכ
 ,.ךעבענ לדרעפ

 יגאל ןוא רעטיירב רעד קעניר יראטס םעד וצ טיג תובישח סיורג א רָאג

 יגנעל ךיז טיצ סָאװ ,טנגעג ןשידיי ןיא רעווקס רעקיצנייא רעד ,רעווקס רעג

 יעפס רעווקס א זיא סָאד .עגולד זיב רעוועשראוו ןופ סאג טימרעד ןיא סיֹוא

 ןשיטָאטש ןיא ןייג וצ ארומ ןבָאה סָאװ ,רעדניק עשידיי ןוא ןדיי ראפ לעיצ
 רעשיליוּפ רעד ןופ ןפרָאװעג ,ּפָאק ןיא ןייטש א ןפערט טשינ ייז לָאז סע ,קראפ
 ,ןסיירעצ טשינ םידגב יד לָאז טנוה רעטציירעגנָא ןא רעדָא ,טנגוי רענעדלָאג
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 ןעמוק רעפראוו-ןייטש עשיאיוג ןייק ,רערעכיז רעדניק עשידיי ךיז ןליפ ָאד
 יד ןיא ןעמוק סָאװ ,טניה יד ןוא ...רעטרע ערעסעב ןבָאה ייז ,רעהא טשינ

 -עז ייז ,עליטש ןוא עקיאור עכלעזא ןענעז ,לדנייב א ןכוז סעקטאי עשידיי

 א ןופ ןָאט טעלג א וליפא ךיז ןזָאל ,טשינ ייז טעּפעשט ןעמ זא ,ןדירפוצ ןעֹנ

 ,לגניי שידיי

 'עגראק סָאד .רעווקס רעד טשינ טָאה סנירג ןוא רעמיוב ךס ןייק ,תמא

 ;דרע רענעבָארגעצ רעד ןופ ןצָארּפשסױרא ןָא רָאנ טביוה סָאװ ,זָארג לסיב

 יד טימ ןעמאזוצ ,ךעלסיפ עקידרעּפָאה עגנוי יד ןופ ןטערטעצ דלאב טרעוו

 סע ."ןסקיוועג ףיוא ןטערט ;טשינ, :ןטפירשפיוא יד ןגָארט סָאװ ,ךעלטערב

 טשינ וליפא ,רעעזפיוא-רענטרעג ןשיטָאטש ןופ ןעיירש סָאד טשינ טפלעה

 דימ גנאל ןיוש זיא רע .םעזעב ןסיורג ןייז טימ גראווניילק סָאד ןגָאיכָאנ סָאד

 דרע רעד ףיוא ןָא טנכייצ ,"ןסאלק, ןיא ָאד ךיז טליּפש הרבח ןוא ןרָאװעג

 ןייא ףיוא ןטייווצ ןיא םענייא ןופ טגנירּפש ןעמ ווו ,סנטסאק ענעדישראפ

 ןרעדנא ןפיוא טציז רענייא :דרעפ טימ סרעטייר ןיא ןליּפש ערעדנא .לסיפ

 טנייפ ייווצ ןיא ,רעטילימ ןיא ןליּפש ערעדנא ךָאנ ;ּפָאלאג ןיא טפיול ןעמ ןוא

 -ייֵל רָאג טּפָא ץנאג ךיז טּפאלקעצ ןעמ ןוא המחלמ טריפ ןעמ .ןעיימרא עכעל

 ...םולש א ןכאמ ןוא ערעטלע ןשימניירא ךיז ןזומ סע זא ,יוזא שיט

 -לאיל-רעדניק ערעייז ןייא ןגיוו ,"סעמאמ , ןיא ָאד ךיז ןליּפש ךעלדיימ

 ןופ ןכָאק ןוא שעװ ןשאוו ,ךעלעגיוו ענעריּפאּפ רעדָא ענעכעלב ןיא סעק

 ...סעקלאיל-רעדניק ערעייז ראפ םילכאמ עטסרעייט יד דמאז

 -עוו עתמא טימ סעמאמ עתמא ליפ ךיוא ןעמוקסיורא ןגעלפ רעווקס ןיא

 ןענעז ייז .רעדניק עתמא ןסעזעג רעדָא ןגעלעג ןענעז סע עכלעוו ןיא ,ךעלעג

 א טימ טרילפ א געוװ ןייא ראפ ןּפאכ .טפול עשירפ לסיב א ןּפאכ ןעמוקעג

 א ןּפאכ דניק סָאד קידנגיוו ןוא ,"ןטייצ ענעי ןופ, ךָאנ טנאקאב ןאמנעגנוי
 ...סעמאמ ערעדנא ךָאנ טימ סעומש ןקיד'ערהיןושל

 -ראפ ראפ טרָא-ורּפָא ןוא ריצאּפש א ראפ טנידעג ךיוא טָאה רעווקס רעד

 :ןטכיש ענעדישראפ ןופ ןדיי סעירָאגעטאק ענעדיש

 טנעה יד ,םירחוס-טרוה עטסמענראפ יד ןריצאּפש ןפָארטעג ָאד טָאה ןעמ

 ערעדנא ןופ ץנערוקנָאק רעד ןגעוו טציהעג ךיז ןוא ןטניה .ףיוא טגיילראפ

 רעד ןגעוו ןוא םינוק עקיליווזייב לייט ןופ "תוטילּפ , עשירפ ןגעוו ,םירחֹוס

 .ןבעל טשינ טזָאל ןעמאזוצ ץלא סָאװ ,ףיורש-רעייטש רערעווש
 ןענעז ייז ןעוו ,רעייטש טארטסיגאמ-ראפ עלענָאיסעּפָארּפ עקידנעטש יד

 ןיא טּפאכעגניירא ךיז ןבָאה ,סאג ןיא ןייטש ן'העש עגנאל ןופ ןרָאװעג דימ
 המכח א טרעהעגסיוא ןוא קנאב א ףיוא ךיז טצעזעגקעווא ,רעווקס ןטנעָאנ
 .ןאֿפסינ המלש 'ר ץל.קעניר-יראטס ןטלא ןופ

 ןקידתונכש ןיא טּפאכעגניירא טּפָא ךיז ןבָאה שרדמה תיֿב ןטנעָאנ ןופ
 עלעסיב א ןפאכ וצ ,סרענרעל ןוא סרעציז עקידנעטש ענייז ןופ ױעוז ,רעווקט
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 ןֹוא טָאטש ןיא סעיינ טרעה ןעמ סָאװ ,ןרעוװ ריווועג בגא ןוא טּפּול עשירֿפ
 .טלעוו רעסיורג רעד ןופ רעטעלב יד ןביירש סע סָאוװ

 ,הרות-ןיד א ןבָאה טלָאװעג ןוא ךוסכס א ךיז ןשיווצ טאהעג ןדִיי ןבָאה

 טנָאקעג ןעמ טָאה טּפָא ץנאג ןוא קעניר-יראטס ןופ רעווקס ןיא סיורא ןעמ זיא

 -עּפמא ןדיי טימ לדער א ,לוש רעד ןגעקטנא רעווקס ןיא קנאב א םורא ןפערט

 המלש 'ר ,ןציז קנאב רעד ףיוא ןטימ ןיא .ךיז ןגירק ןוא ןעלדיז ,ןעיירש ,ךיז ןר

 סלא--רָאטנאק רעדנעס 'ר ןוא דצ ןייא ןופ ררוב סלא ,לענאבראבא לאומש

 ןעיירשעג ןוא דייר ןופ לובמ םעד וצ וצ ךיז ןרעה ייז .דצ ןטייווצ ןופ ררוב

 רעטכערעג רעד ָאד זיא סע רעוו ,ןדיישטנא סָאד ןפראד ייז ,םידדצ עדייב ןוכ

 .הרות-ןיד רעשירחוס א ןיא קסּפ א ןגָארטסױרא ןוא

 -יקסדוסליּפ ןופ סעציילּפ עטיירב יד ןופ ןטָאש ןיא ,ןביוא טרָאד ןוא

 ןופ ןבורּפ טקוקאב ןעמ ,סעיצקאזנארט ענעדישראפ ןדיי ןכאמ לָאמקנעד

 לסקעוו א טריטנָאקסיד ןעמ ; רוטקאפונאמ ןופ ןרעטסומ ,תואובת ענעדישראפ

 .געט עקיטכענ ןופ טאלג טדער ןעמ ןוא

 ךיוא קעניר-יראטס ןפיוא טָאה ןטפעשעג-טרוה עסיורג יד וצ לעלאראפ-

 :לדנאה-ןיילק רעמערָא ןא טילבעג

 -נילב רעד טריפעג רעווקס ןיא םלוע ןשיווצ רחסמ ןקידנעטש א טָאה יוזא

 ןייז טקאּפעגפיוא ,גראווניילק םעד ןשיווצ ןלאפניירא טגעלפ רע .לדוי רעד

 ןעלגניר ןוא ןליּפש ערעייז רעביא ןסייר סָאװ ,הרבח ראפ ןזיוועג ןוא למערק

 "טפול ענעזָאלבעגנָא עטרילָאק-ןדישראפ :לאווסיוא ןסיורג ןייז ,םורא .םיא

 דלאב ייז ןלעוו ,לקירטש ןופ ןזָאלּפָא ייז לָאז ןעמ ,ןטראוו סָאװ ,ןענָאלאב

 ןפיול סָאװ ,ןטאמראה ערעווש עטריזינאכעמ ;סנקלָאװ יד וצ חרביו ןכאמ

 ,ךעלטניה ענעמוג ;דרע רעד ףיוא קעווא רָאנ ייז טלעטש ןעמ זא ,ןיילא

 עווכאּפ רעד רעטנוא שטעווק א ייז טיג ןעמ ןעוו ,ךיוה ,קירעזייה ןליב סָאװ

 יז טגייל ןעמ ןעוו ,ןגיוא יד וצ ןיילא ןכאמ סָאװ ,סעקלאיל ענעָאטעגנָא ןוא
 ינאמ טימ עטליפעג ,סעקדאלָאקָאש :תורוחס עסיז ןופ ללש א ץוח א .ןפָאלש

 ןעיירק סָאװ ,ךעלעדנעה עקידרעקוצ עטיור ,ןסיריא ענעריורפעגנייא ,ןעלד

 שטָאכ ןוא .סרעקעל עקיבראפנדישראפ עטצעזעגפיורא ךעלצלעה ףיוא ןוא

 רע טָאה ךָאד ,םירוּפ טשינ ןוא הכונח טשינ ,הרות-תחמש טטינ טנייה זיא סע

 -םירוּפ ןוא ךעלדיירד-הכונח ,רענעפ הרות תחמש :ןעלקיטראדןָאזעס יד ךיוא

 טשינ רעוו טָאה רעמָאט ןוא ,טנעה יד ןופ טּפאכ ,טפיוק גראווניילק .סרעגערג -

 טביירשראפ ,טידערק ףיוא טיג לדוי .ךעלקערש טשינ ךיוא זיא ;טלעג ןייק

 .בוח םעד ןעגנערבּפָא םיא ןעמ טעװ ןגרָאמ :;טסײװ רע ,טשינ וליפא

 זיא יז .עליהמענ ןעוועג זיא רחסמ סלדוי ןיא טנערוקנָאק רעקידנעטש א

 -אד א ,רעכיוה א ןעוועג זיא ,לדוי ,רע .ןעלדוי ןופ ךפיה רעד טקנוּפ ןעוועג

 ןוא לטוּפיליל א ,סלציּפ א -- על'המענ ,יז ןוא ,רעכעלגעוואב-לענש א ,רער
 יסיוא טָאה ןוא ךעלטירט עניילק טימ סאזגנאל ןגיווואב ךיז טָאה יז .סקיד א
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 זא ,טנעקרעד טשינ ריא ןיא טָאה ןעמ .דניק טעשאּפעגסיוא ןא יװ ,ןעעזעג

 להק טָאה ,ןעוועג המותי עמערָא ןא .רָאי קיסיירד ןוא עכעלטע ןיוש טָאה יז

 יז יו ,סיורג עבלעז יד ,טוּפיליל ַא ךיוא -- ןעלעקרא טימ טכַאמעג הנותח יז

 יז ,ןירעבעג-הסנרּפ יד ןעוועג זיא ,על'המענ ,יז .םותי רעמערָא ןא ךיוא ןוא

 טימ ןשיוק עסיורג ייווצ טנעה עדייב ףיוא ןעגנָאהעגנָא ,ןגָארטעגמורא טָאה

 -קינָאה ךעלקיטש ,ךעלעכיק ענעדישראפ ןעוועג זיא שיוק ןייא ןיא .הרוחס

 .גרַאװסיז ענעדישרַאפ ןוא ךעלעגייב-רעייא ,ךעלעבָאב ענעשטערג ,ךעקעל

 ,ןטפעה :גייצעג-ביירש ענעדישראפ ןופ ללש א ןעוועג זיא שיוק ןטייווצ ןיא

 -ניק סָאװ ,תורוחס עכלעזא ךָאנ ןוא סעקמוג ,סרעצינש ,סרעדעפיילב ,סענעּפ

 | .ןבָאה ןפראד רעד

 תורוחס ןשיוק עריא טימ ןעגנאגעגמורא על'המענ זיא ןָא-ןגרָאמירפ ןופ

 עניימעגלא יד ןיא ןוא הרות-דומלת ,לוש-סקלָאפ ,לוש-תוברת :ןלוש יד ןיא

 ,חטש-סלדנאה ריא ןעוועג ןענעז רעטרע יד טָא .רעדניק עשידיי ראפ ןלוש

 ןגָארטעגרעבירא על'המענ טָאה ,ןסָאלשעג ןעוועג ןענעז ןלוש יד ןעוו ,גָאטיײב

 -עג ךיז ןבָאה סע וװ ,קעניר יראטס ןופ רעווקס ןיא םָארק עכעלגעוואב ריא

 ,רעדניק ליפ ןענופ

 סָאװ ,ןטייז יד ייב ןשיוק עטיירב ייווצ עריא טימ ןזיוואב ךיז טָאה יז ןעוו !

 עכעלגעוואב א יװ ,ןעזעגסיוא יז טָאה ,ןיילא יז יו ,סיורג יוזא ןעוועג ןענעז

 רעדניק יד ןבָאה ןעזסיוא ןטיירב ןוא םעניילק ,ןשימָאק ריא בילוצ .עדימאריפ

 טימ טסאּפשעג שירעפיטש ,ןזיוואב ךיז טָאה יז רָאנ יו ,טלגנירעגמורא ריא

 ,תורוחס עריא טפיוקעג ןוא ריא

 זיא על'המענ סָאװ ,םעד ןופ ןדירפוצ ןעוועג טשינ לדוי זיא ךעלריטאנ !

 -אטס ןופ רעווקס ןיא ,חטש ןייז ןיא רחסמ ריא טימ טמוק ןוא לובג גישמ םיא

 טימ רעבָא ךיז טָאה רע .הקזח א גנאל ןופ ןיוש טָאה רע סָאװ ףיוא ,קעניר יר

 ןכאמ רע טגעלפ ,ןזיוואב ךיז טָאה יז ןעוו ,רָאנ ,טגירקעג טשינ לָאמנייק ריא

 -עז סָאװ ,ןגיוא עדנילב יד טימ רעמ ןוא טנאה רעד טימ לסיב א ,גנוגעוואב א

 טימ ךיא לָאז סָאװ, :טגָאז רענייא יו -- ןרָאװעג סייוו ןצנאגניא ייברעד ןענ

 ךיִז לָאמא ךיוא לדוי טגעלפ ראפרעד ."ןבעל ךיוא ךָאד ףראד יז ? ןָאט ריא

 וצ טרעהעג טָאה סָאװ ,לוש זיא סע רעכלעוו ןיא םָארק ןייז טימ ןּפאכניילא

 | ,חטש-סלדנאה סעל'המענ

 עװָאלצ טריפעג טָאה רעווקס ןיא םלוע ןשיווצ רחסמ ןקידנעטש א ךָאנ
 .טריזילאראּפ סיפ עדייב ,עװָאלצ ןעוועג עקילאק א זיא יז .עכילעקפעלק יד
 ןוא עלעקנעב ןיילק א ףיוא ןסעזעג יז זיא ,ןייגמורא טנָאקעג טשינ טָאה יז

 ןיא טקורעג טימרעד ךיז טָאה יז זא ,טרילוּפינאמ יוזא עלעקנעב םעד טימ

 לסיש א ןענאטשעג ריא ייב זיא סיוש ןיא .טלָאװעג רָאנ טָאה יז זו ,ןטייז עלא
 טימ לסיש עבלאה א :טפלעה ףיוא טלייטעצ בָאב טימ סעברא ענעדָאזעגסױא

 ןטָאשאב ,בָאב םעניורב ןסיורג טימ לסיש עבלאה א ןוא ,סעברא עלעג עסיורג
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 ,לזעלגישודיק עקידתבש סָאד ןענאטשעג זיא לסיש ןטימניא .רעפעפ טימ
 "יב טפיוקראפ טָאה יז .הסנרּפ רעד וצ ןפלָאהעגוצ ךָאװ עצנאג א טָאה סָאװ

 סלא .ןעמאזוצ טשימעג בָאב טימ סעברא לזעלג-שודיק א ןשָארג ףניפ -- קיל

 הכרב רעד ןופ טלאהניא רעד .הכרב א הנוק םעד ןבעגעגוצ ךָאנ יז טָאה גָאלוצ

 -נווועג יז טָאה לגניי גניי א :רעטלע ס'הנוק םעד ןופ קיגנעהּפָא ןעוועג זיא

 א ;סעברא טימ בָאב ןטמעטאב אזא ןסע ןעמ לָאז הווצמ-רב ןייז וצ זא ,ןשט

 לָאז םשה הצרי םא הנותה רעד וצ זא -- לדיימ רעדָא רוחב םענעסקאוורעד

 ;ןעוועג הכרב יד זיא לבייוו גנוי ַא רעדָא ל'תיבה לעב א ;ןסע סעכלעזַא ןעמ

 -ייא-רוא ,לקינייא ןא ייב -- ערעטלע .תירב א ףיוא ה"יא לכאמ אזא ןסע וצ

 וו .א .א לקינ
 טימ עלעקנעב ןיילק ריא ףיוא ןרָאפעגמורא עווָאלצ זיא גָאט ןצנאג א

 -וע רעד ןעוו ,טכאנראפ .רעווקס ןיא םלוע ןשיווצ הרוחס לסיש רעסיורג רעד

 טראה טצעזאב ךיז יז טָאה ,בירעמ-החנמ וצ ןיירא לוש ןיא ןייג ןָא טביוה םל

 סעברַא עסייה ןופ עראּפ יד .ינק יד ףיוא לסיש רעד טימ לוש ןופ רעיוט םייב

 -ראפ יד ןופ זָאנ ןיא טצעז רעפעפ ןופ חיר ןפראש ןטימ טשימעג בָאב טימ

 רעטניוו וליפא .טפיוק ןוא ערה-רצי םעד ןבעגכָאנ זומ םלוע רעד ןוא ,רעייגייב

 ייברעד .הרוחס ריא טימ עלעקנעב ריא ףיוא עווָאלצ ךיוא טציז טלעק א ןיא

 ךיוא זיא יז .ךיז ןעמערַאװ וצ ןליוק עקידנעילג טימ ּפָאטרעיײפ ַא יז טלַאה

 .ּפָאט ריא ייב ךיז ןעמעראוורעד וצ הנוק םענעריורפעג א דבכמ

 ךיז טָאה סָאװ ,רעווקס םעד ןופ "עגאל עשיפארגָאעג , עטוג יד קנאד א

 ןסאג עשידיי-ןייר ןשיווצ ,טנגעג ןשידיי ןופ רעטנעצ עמאס ןיא ןענופעג

 -וצ ,טלָאװעג טָאה ןעמ ןעוו ,"ןעגנירּפשנײרַא , םיא ןיא טנָאקעג טָאה ןעמ ןוא

 טָאה ןעמ סָאװ ,טייקשימייה רעכעלשידיי ןייז קנאד א :טײקטנעָאנ ןייז ביל

 טפראדעג טשינ ,םידגב-בוטש עכעלנייוועג יד ןיא ןעמוק םיא ןיא טנָאקעג

 ,ןיילא ןזָאלרעביא טרָאד טנָאקעג וליפא טָאה ןעמ .ןָאטרעביא לעיצעּפס ךיז

 ךיז לייוורעד ןוא ,עלעגעוו ןיא דניק קידנפָאלש א ,החגשה רערעדנוזאב א ןָא

 -נאג רעד ןוא רעווקס רעד זיא -- גָאטימ םעד ןטיירגוצ בוטש ןיא ןּפאכניירא

 ןיא טרָא עטסכעלגעוואב ןוא עטסרעלוּפָאּפ סָאד ןעוועג קעניר יראטס רעצ

 ,רעדניק ראפ ןוא ענעסקאוורעד רֹאפ ץעלדעש ןשידיי

 .קעניר יראטס -- סאג עשידיי א לָאמא ןעוועג ,ָאי

 ןאלּפ ןשינָאלוװיײט םעד טכארטראפ טָאה תיחשמ רעקיטולב רעד ןעוו ןוא

 ָאטעג ןיא -- רבק ןקידעבעל א ןיא הדע עשידיי רעצעלדעש יד ןסילשוצנייא
 ,רבק םעד ןופ לעווש יד ןעוועג קעניר יראטס רעד זיא --

 טימ ןרָאװעג ןסָאלשעגּפָא זיא סאג רעוועשראוו רעד ףיוא גנאגסיוא רעד

 ןוא לָאמקנעדייקסדוסליּפ ןשיוצ ,טייז רעד ייב .טָארד-לכעטש ןופ טנאוו א
 ןקידעבעל םעד וצ רעיוט א ןרָאװעג טלעטשעגפיוא זיא ןבלעוועג עש'להק
 יייד רעד, :תויתוא עטעפ עסיורג טימ טפירשפיוא ןא -- ועיֹוט ןרעביא .רבק
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 ןשידיי ןיא ןייגוצניירא ןטָאבראפ זיא גנורעקלעפאב רעשיליוּפ ןוא רעשט

 -עגקעװַא זיא טנַאיצילַאּפ א ."עימעדיּפע רעקידנשרעה רעד בילוצ לַאטרַאװק

 ןדיי עטראּפשראפ יד ןוע רעװ לָאז סע ןטיהוצּפָא רעיוט םייב ןרָאװעג טלעטש

 רעיירפ רעד ןיא ,ןסיורדניא לָאמא ךיז ןּפאכסיורא טשינ רבק ןקידעבעל ןיא

 -ראּפשראפ יד וצ ןּפאכניירא ךיז רעוו טשינ לָאמא לָאז ןסיורד ןופ ןוא .טלעוו

 .לפָאטראק עכעלטע רעדָא טיורב לקיטש א :ףליה סעּפע ייז ןעגנערב ןוא עט

 ןיא ,ןעוועג זיא רעױט-ָאטעג םייב טנאיצילָאּפ ןופ עבאגפיוא עטייווצ יד

 ,ןדייןפאלקש יד ןזָאלסיורא ןוא רעיוט סָאד ןענעפע ןהעש-ןגרָאמירפ יד

 -עגרָאטאק רעכעלגעטיגָאט רעייז וצ ןרָאװעג טריפעג שראמ ןיא ןענעז סָאװ

 ,עטּפעשרעד ןוא עטרעטאמעגסיוא יד ןזָאלניירא קירוצ טכאנראפ ןוא ,טעברא

 .טעברא רעטסיוו רעַײיז ןופ "םייהא , קירוצ ךיז ןּפעלש סָאװ

 -ָאטעג םייב טנאיצילָאּפ-ךאוו רעד טאהעג טָאה עבאגפיוא ןא ךָאנ ןוא

 -ראפ ןוא ןענעפע עקידרדסכ סָאד :ןעור טזָאלעג טשינ םיא טָאה סָאװ ,רעיוט
 -ייב זיב ןגרָאמירפ ןופ זיא סָאװ ,הלגע רעצראווש רעד ראפ רעיוט םעד ןכאמ

 -יױרג יד םלוע תיב ןפיוא ןריפקעווא ןוא ןביולקפיוא םייב קיטעט ןעוועג טכאנ

 ןופ םיחילש ייווצ יד עפש אזא טימ טרעפילעג ןבָאה סע סָאװ ,םיתמ לָאצ עס

 יויעצ יד ןופ סעקנאילוה עדליוו יד טייז ןייא ןופ -- ָאטעג ןיא תוומה-ךאלמ

 -גנע ,רעגנוה רעד -- טייז רעטייווצ רעד ןופ ןוא ,סעדנאב-רעדרעמ עטעש

 ,סעימעדיּפע יד -- טאטלוזער רעטנעוװקעסנָאק רעד ןוא ,ץומש ןוא טפאשי

 | ,ןפורעגסױרַא ןבָאה ןעגנוגנידאב יד סָאװ

 -עג ןופ טנעָאנ קעניר יראטס ןפיוא טָארד-לכעטש ןופ טנאוו רעד ייב ָאד

 ןענעז ןשטייד עטעוועדליוועצ ווו ,טרָא-סגנילביל סָאד ןעוועג זיא ,רעױטרָאט

 עכעלגעטיגָאט יד ןופ ןעוועג זיא סָאד ןוא -- ןריזומא ,ןלייווראפ ךיז ןעמוקעג)

 -עצ ,דגַאי ףיוא רעיוט םעד וצ ןעמוקעגסורַא זיײװסעדנַאב ןענעז יז -- ןכַאז
 ןוא ,ןלעטשוצ טזומעג טָאה טַארנדוי רעד סָאװ ,ןשיט עטריוורעס ייב ךיז טצעז
 -עכעטש ןופ ץענ רעד ךרוד ,ןליוק ערעייז טליצעג -- ןפיוז ןוא ןסערפ ןתעב
 ןטָארד יד רעטניה רָאנ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדיי עטראּפשראפ יד ןיא ,טָארד ןקיד
 =עגמוא ןוא ןָאטעג לקאוו א ךיז טָאה ןברק רענעּפָארטעג רעד זא ןוא .ןזיוואב
 -כעלעג דליוו ךיוה א ןגָארטעצ סאג רעד רעביא ךיז טָאה ,קורב ןפיוא ןלאפ
 ןעקנורטעג ןוא רעזעלג ענעסָאגעגנָא יד ןיא טּפַאלקעגנָא טָאה ןעמ .רעט
 ,ליצ ןיא קידנעטש טפערט סָאװ ,רעוועג ןשטייד ןופ גיז םעד דובכל

 ןפיוא תונברק יד טריפעגקעווא ןוא הלגע יד ןעמוקעג זיא םעד ךָאנ דלאב
 : | ,םִלֹוע תיב

 ירעטנוא ןבָאה ןלאדנאוו יד סָאװ ,רעייפ סָאד זא ,טלָאװעג טָאה לרוג רעד
 ,שרדמה תיב ןוא לוש רעד טימ םינינב-הלהק יד ןענערבראֿפ םייֿב ןדנוצעג
 "כש ןיא ;ָאד לָאמא טָאה להק סָאװ ,רעבלעוֶועג יד ןופ יירד ןטימעגסיוא טָאה
 "טאי ראפ טנידעג ןבָאה ייז :ןקעווצ-הסנכה ֿבילוצ טיובעגפיוא ,לֹוש ןופ תונ
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 רעבלעוועג עקידלושמוא יד טָא .שיילפ רשכ טפיוקראפ טָאה ןעמ וװ ,סעק

 .סנבעל עשידיי ןופ סעקטאי ןיא ןרָאװעג טלדנאווראפ םינילת יד ןופ ןענעז

 טאהעג טָאה סָאװ ,םעד וצ ןעוועג זיא ייוו ןוא הסיפת-ָאטעג יד ןעוועג זיא ָאד

 םוצ ןיוש טריפעג געוו רעד טָאה ןענאד ןופ .ןלאפוצניירא ָאד קילגמוא סָאד

 .תורבקה תיב

 -עגּפָא ָאד ךיז ןבָאה סָאװ ,רעביא ןעמ טיג סעטכישעג עשיגארט ליפ |

 -עיורט סָאד .םישזערדָאטעג ןופ טייצ רעד ןיא רעבלעוועג יירד יד ןיא טליּפש

 ךָאנ ָאד ןראּפשראפ ןטימ ןסָאלשעגּפָא ךיז טָאה "הסיפתיָאטעג, לטיּפאק עקיר

 סָאװ ,ןעיורפ ןוא ךעלדיימ קיסיירד יד ָאטעג ןסיורג ןופ עיצאדיווקיל רעד

 -עג טריפעגּפָא ןענעז ייז רעדייא ןרָאװעג טקיניײּפעג העש עכעלטע ָאד ןענעז

 -שיגארט יד ןגעוו רעיונעג) ןרָאװעג ןסָאשרעד ןוא םלוע תיב ןפיוא ןרָאװו

 .(לטיּפאק ןקידרעטייוו א ןיא -- ןעיורפ קיסיירד ענעמוקעגמוא

 ,טָאטש יד ןעוו ,עילאנאכקאוו-המחלמ רעד ןופ געט עטשרע יד ןיא דלאב

 "ייפ טימ ןרָאװעג טלגָאהאב ןענאלּפָארעא סאנוש ןופ זיא ,ענעזָאלעג-רקפה א

 ,ןסאג עשידיי ערעדנא עלא יו ,קעניר יראטס רעד ךיוא טָאה ,טיוט ןוא רע

 קעווא ןענעז סאג רעוועשראוו קע םייב רעזייה ייר א : רעייטשוצ ןייז ןבעגעג

 רעטנוא קידנבָארגאב ,ןלאפעגנייא ןוא ןרָאװעג טּפאלקעצ רעדָא ,ןעמאלפ ןיא

 ,רעניווונייא ערעייז ךיז

 עכעלטע ןופ עּפורג א ןבָאה ,ָאטעג ןופ עיצאדיווקיל רעד תעב ,רעטעּפש

 ןוא תוברוח יד ןשיווצ ,סאג-לקניוו םעד ןיא ןדיי עכעלקילגמוא קיצנאווצ ןוא

 רעקנוב ןשידרערעטנוא ןא טכאמעג ךיז רעלעק ןקיטייז ןרעטצניפ א ןיא ,זורג

 ייוא ןא קילעפוצ זיא 1943 רעמוז .רָאי ץנאג א ןטלאהאבסיֹוא ךיז טרָאד ןוא

 זיא סָאװ ,ךאד רעד .רעקנוב-רעלעק םעד ףיוא ןרָאפעגפיורא ןשטייד טימ ָאט

 יד ןוא ןכָארבעגניײא ךיז טָאה זָארג ןוא דרע טכיש א טימ ןפרָאוװאב ןעוועג

 .ןרָאװעג טקעדטנא ןענעז ןדיי ענעטלאהאב

 עכעלטע ןרָאװעג ןטלאהעג ןטייק ןיא עטדימשעג ןענעז עכעלקילגמוא יד

 םייב ןטעברא וצ ןרָאװעג ןעגנוווצעג ןענעז ייז ווו ,םלוע-תיב ןפיוא ןכָאװ

 -יורפיוא ןוא ,ליפ יוזא טרעגלאוועג טרָאד ךיז ןבָאה סָאװ ,םיתמ ןענערבראפ

 עז ייז זיב ,ןטאט-ליורג ןוא סנכערבראפ עשטייד יד ןופ ןרוּפש ערעדנא ןעמ

 .ןעגנאגעגסיוא ןייּפ ןוא רעגנוה ,טעברא רערעווש רעד ןופ ןענ

 ןּדיי רעצעלדעש יד ןופ ןיד-רזג ןטצעל ןופ גָאט ןרעטצניפ םענעי ןיא
 זיא םלוע תיב רעטלא רעד ןעוו ;עיצקעלעס ןפורעג ןבָאה םינילת יד סָאוװ

 יד חטש ןייז ןיא ןעמענניירא טנָאקעג טשינ ןוא טלופרעביא ןעוועג ןיוש

 ןרָאװעג טרעטיירבעגסיוא ץאלּפ-עיצוקעזקע רעד זיא ,הדֹע עסיורג עצנאג
 יוזא עקילָאמא יד .רעווקס ןייז ןוא קעניר יראטס ןקידתונכש םעד ףיֹוא ךיוא

 -ןײרַא ךיז ןיא םלוע-תיב רעטלַא רעד יװ יוזא ,טָאה דרע עביל ןוא עשימייה
 ,תונברק עטקינייּפראפ יד ןופ טולב ןוא ןרערט עטצעל יד טּפאזעג
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 ןיא ָאד ךיוא יוזא ,ץאלּפ-גאלשמוא-םלועיתיב ןפיוא ןטרָאד יו ,טקנופ

 ןרָאװעג טעפ זיא ָאד דרע יד שטָאכ :טייצ רעד ןופ הללק יד טור ,רעווקס

 יו ,רָאי עכעלטע ןיוש שטָאכ ןוא ,הדע רעטקינייּפראפ רעד ןופ טולב ןטימ

 טגיל ךָאד ,ךעלרעדניק עשידיי ןופ ךעלסיפ יד םורא טשינ רעמ ןעגנירּפש ָאד

 .לָאמא יוװ ,סנירג רעקינייװ ךָאנ טימ ,עטמעשראפ א ,עטעקאנ א ,טיוט דרע יד

 ענעי ָאטשינ .םלוע-תיב א ףיוא יו ,קעניר יראטס ןפיוא טציא זיא ליטש

 עשרעדניק ערעייז טימ סאג יד ןעגנולקראפ לָאמא ןבָאה סָאװ ,ךעלרעפיטש

 ןיא ןוא ?ךעלדרעפ, ןיא ,"ןסַאלק , ןיא רעווקס ןיא ךיז ןליּפש םייב תולוק

 ,"סעמאמ,

 ןביירט וצ ןעמעוו טשינ טָאה רעטכעוו-ןטרָאג רעשיטָאטש רעטלא רעד

 טציז רע ןוא ור ןייז ןרעטש םיא לָאז סע רעוו ָאטשינ ,םעזעב ןסיורג ןייז טימ

 ,ןוז רעד ףיוא ךיז טמעראוו ןוא טנעה יד טגיילראפ ,ליופ

 ערעייז טימ סעקשזָארָאד עקיצנאלג-ץראווש ענעי ןופ ןכייצ ןייק ָאטשינ

 טימ לופ ןעוועג זיא קעניר יראטס רעד סָאװ ,םיתב-ילעב עטרידנומ-טאנארג

 עטיירב ערעייז טימ רענעגעוו רעצניװָארּפ ערעווש עטיירב ענעי ָאטשינ ! יז

 ענעדנובעגמורא יד טימ סרעגערט יד ָאטשינ ;סעלָאגעלאב ענעסקאוואב

 ןופ ערעיראב רענרעזייא רעד ףיוא עטצעזעגסיוא ןדנעל יד ייֿב קירטש

 -שרדמה-תיב ,םיררוב ,םיטאבעלאב ,םירחוס ענעי ןופ רענייק ָאטשינ ,רעווקס

 קעניר יראטס ןופ רעווקס רעד סָאװ ,סאג רעד ןופ ןדיי םתס ןוא רענרעל

 ,םייה עטייווצ רעייז ןעוועג זיא

 תולבא ןיא טליהעג .םלוע תיב א ףיוא יו ,סאג רעד ףיוא זיא ליטש

 רעייפ ןוא טימאניד סאנוש םעד סָאװ ,רעזייה ענעבילבעג עכעלטע יד ןעייטש

 יד זיולב ,עדמערפ-טלאק ,עטקאהעגמורא ,עצראווש .ןעגנולשראפ טשינ ןבָאה
 רימ ןוא סוחי ןקילָאמא רעייז ןלייצרעד ןרעיוט ערעייז ייב ךעלדליש עניילק

 "ונ זיוה --- לעדיר ,ןַאמסינ ,ךאבנעכייר ,ןָאלבאי .ש .ח ןופ םישרוי :ןענעײל

 א .ּפָא שיטאמָאטיױא ךיז ןלעטש ,טקאהעגרעטנוא יו סיפ יד ןרעוװו ָאד .9 רעמ

 ןייא ךיז טסע קילב רעד .רענייב יד ןיא ךרודא טפיול טלעק עכעלרעדיוש

 ןרעטלע יד טניווועג ןבָאה סע ווו ,קָאטש ןטייווצ ןופ רעטצנעפ ענעּפָא יד ןיא

 | | .יורפ ןיימ ןופ החּפשמ יד ןוא

 ,בוטש רעד ןיא ךיז ןקוקנייא םייב קיטייװ רַאפ ךיז טעשטרָאק ץרַאה סָאד

 -פיוא עביל ליפ ױזַא טימ קירוצ רָאי קיצנַאװצ ןוא עכעלטע טימ ךימ טָאה סָאװ

 רעד ןיא דילגטימ א ןרָאװעג ,םענעגייא ןַא רַאפ ןסָאלשעגנַײא ןוא ןעמונעג

 -עניארעד ענייש לפיוו .טָאטש רעד ןיא ךיז טצנאלפעגרעביא ;בוט-םוי החּפשמ
 טייצ רענעי ןופ תונורכז עכעלרעה לפיוו ,ןייזטסווואב ןיא ףיוא-ןכיוט ןעגנור
 ןוא ,רעיורט ,םירוסי ןופ םי ןכעלדנעמוא ןיא סיוא ךיז ןשימ ,חומ ןיא ןצעז
 .טציילפרַאפ ,טקנעװשרַאפ ,ןעקנורטרעד םיא ןיא ןרעוו

 ייפת ןיא םיזוצור עשטייד יד ךרֹוד ןרָאװעג טּפעלשרַאפ בוטש ָא-רעד ןופ
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 טרעוו עגר א ןיא .החּפשמ עסיורג ַא בוטש רעד ןיא .ָאד ןזָאלעג ,רעגאל ןיא ,הס

 סָאד ,טנעוו עשימייה יד ןקוקנָא ןײגוצפיורַא טּפַאשקנעב א ,ןליוו ַא ןריובעג

 ןיא .עטמיילעג יװ ,ןעייטש ייז ,טשינ ןגלָאפ סיפ יד רָאנ -- לבעמ עשימייה

 ןופ ליפעג סָאד רבוג זיא ,ןיינ ןוא ָאי ןשיווצ ,ןליפעג עקידנזיורב ןופ לגנארעג

 ןוא .עטסטנעָאנ עניימ ןענאוו ןופ טרָא סָאד ןקוקנָא רעמ ןלעװ טשינ ןופ ,ןיינ

 .הדקע רעד וצ ןרָאװעג טריפעג ןענעז עטסרעייט

 -לעז יד ,קנעשיםישובלמ עבלעז יד סיורא ןקוק רעטצנעפ ענעּפָא יד ךרוד

 ,ןּפמָאל עבלעז יד עז ךיא .לָאמא ןענאטשעג ןענעז סָאװ ,קנעש-םירפס עב

 ןזייוואב רעטצנעפ יד ןיא ןעוו ןוא .לָאמא ןופ ּפעט-ןעמולב עבלעז יד וליפא

 רעטלאק טימ ןקוק סָאװ ,עזייב ןגיוא טימ עטנאקאבמוא רעמינּפ ךיוא ךיז

 סָאד רעמ ךָאנ ןוא קילב רעד ןיוש ןָאק ,קזוח ןוא גנורעדנווורַאפ ,טייקדמערפ

 ןופ קעווא ,קעווא ףיול ךיא ןיינ ,קעווא ייג ךיא ןוא ןטלאהסיוא טשינ ץראה
 .ןענאד

 סא לגולד 3

 -- רבקיָאטעג ןקידעבעל ןופ סאג רעטייווצ רעד ףיוא ךיז ןעניפעג רימ

 -רעמ א טצהעג ןכָאה ןטסילאיצָאס יד ןעוו ,1927 רָאי ןיא טָאה סָאװ ,עגולד יד

 ."יאמ רעטשרע , ןעמָאנ םעד ןעמוקאב ,טאריטָאטש ןיא טייה

 ןוכ ךייג טניווואב ןעוװעג ןענעז ברעמ ןיא ןוא חרזמ ןיא סאג ןקע עדייב

 ,םענראפ ןסיורג ןופ סעיצוטיטסניא עלארטנעצ ןעוועג ןענעז ָאד .ןדיי-טשינ

 -לןוצ רעד ןֹוּכ ןוא טייז ןייא ןופ לָאשטשָאק רעלארדעטאק רעסיורג רעד יו

 .ערעדנא ןוא עיזאנמיג-ןעיורפ ,עדײבעג-טסָאּפ ,טכירעג-זיירק סָאד -- רעט

 ,ןזיירק ענעדישראפ ןופ ןדיי ןעוועג ןענעז רעניווונייא טייהרעמ יד רעבָא

 -ערג :ןדיי-"ךמע , עטושּפ ןוא ץנעגילעטניא עטרימָאלּפיד טניווועג ןבָאה ָאד

 ייסח ,"ןדיי ענייש , ןוא רעטעברא ,תוכָאלמ-ילעב עמערָא ןוא םירחוס ערעס

 -סיוא ןוא רעטקאראכ ןשידיי א ןבעגעגוצ סאג רעד ןבָאה ייז ןוא םידמול ,םיד

 / .ןעז

 -ראפ  זיא טָאטש יד רעדייא ךָאנ ,געט-המחלמ עקיטולב עטשרע יד ןיא

 -ָאה ןפיש-טפול ערעייז ןעוו ,סעדנאב-רעדרעמ עשטייד יד ןופ ןרָאװעג ןעמונ

 -אניד ,רעייפ טימ ןפרָאוװאב "קילעפוצ , רדס ןוא ןאלּפ ןטמיטשאב א טול ןב

 -ייט עשידיי-טשינ יד ןבָאה -- טָאטש ןיא ןסאג עשידיי-ןייר יד ,טיוט ןוא טימ

 ריא ןוא לייט ןשידיי ריא ףיוא ןייז ןיגמ טנָאקעג טשינ סאג עגולד רעד ןופ ןל

 -נאווראפ רעדָא דרע רעד טימ ןרָאװעג ןכילגעגסיוא זיא טפלעה רעטסערג

 ערעלוּפָאּפ סָאד ךיוא ערעדנא ןשיוצ :תוברוח עטסיוו ןיא ןרָאװעג .טלד

 .לביטש "רעגרוברעטעּפ, .ג .א סָאד ןוא "ל'שרדמה תיב סלאיחי-לארשל
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 ןקע עדייב טלעטשראפ ןבָאה ןאקראּפיָאטעג ןופ ןטָארד עקיכעטש יד

 חטש םעד ָאטעג ןופ טלײטעגּפָא ,עקסווָאנאכָאק רעד ייב טייז ןייא ןופ :סאג

 -לכעטש ןופ טנאוו א ןעוועג זיא טייז רעטייווצ רעד ןופ ,לָאשטשָאק ןופ

 םעד ָאטעג ןופ טלײטעגּפָא טָאה סָאװ ,סאג עטסוּפ-עוװָאדנאס רעד ייב טָארד

 .טכירעגיזיירק ןופ חטש

 -גנאגכרוד רעד ייב ןעוועג ךיוא ןענעז ןעגנומיוצראפ-טָארד עקיכעטש

 -עגּפָא ןבָאה עכלעוו ,עװָאקשעשזָא ןוא עלאמ ,שטיװעלעסָאי קערעב :סאג

 -ראוו רעד ףיוא עגולד ןופ טריפעג טָאה סָאװ ,געוו םעד טכאמראפ ןוא ןסָאלש

 ,סיורא סאג רעוועש

 -עג ןענעז סָאװ ,ךעלטשער ענעדישראפ ךָאנ רימ ןפערט ןטרָאד ןוא ָאד

 טרעמַאלקעגמורַא ןבָאה סָאװ ,ןעגנומיוצרַאפ-טָארד-לכעטש ענעי ןופ ןבילב

 ףיט ןבָארגעגנייא ּפולס א ךָאנ טציז זייוורעטרע .ָאטעג ןיא עטראּפשראפ יד

 .ןטָארד רעקיטש דרע רעד ףיוא ךָאנ ךיז ןרעגלאוו זייוורעטרע .דרע רעד ןיא

 יד ךיוא רָאנ סיפ יד רָאנ טשינ ,ןטָארד עטרעוואשזראפ יד ןכעטש ייז ןוא

 ןבָאה ייז סָאװ ,עיצקנופ יד ךיז טנָאמרעד ןעמ ןעוו ,ץראה סָאד ןוא המשנ

 .טייחנעגנאגראפ רעטנעָאנ רעד ןיא טריפעגסיוא

 ןוא עלאמ ךעלסעג יד ןשיוװצ רעזייה עכעלטע ןבילבעג ןייטש ןענעז סע

 .רעוועשראוו-עגולד ףיוה-סגנאגכרוד רעד ךיז טניפעג ייז ןשיוװצ .עווָאדנאס

 -ירא רעד ףיוא רבק-ָאטעג ןקידעבעל ןופ רעטצנעפ סָאד ןעוועג זיא ףיוה רעד

 ןייז ןיא טנָאמרעד לָאמא ךיז טָאה טסירק רעשימייה א ןעוו :סיורא טייז רעש

 םעד ךרוד רע טָאה ,תובוט ןבָאה טגעלפ רע ןעמעוו ןופ ןכש ןשידיי ןטנאקאב

 .טיורב לקיטש א טגרָאזאבניירא ףיוה-סגנאגניירא

 -עג זיא סע רעוו :לדנאהיָאטעג רעד ןעגנאגעג ךיוא זיא ףיוה םעד ךרוד

 -ןישודק א ,שובלמ א ,ןשיק א ןגירק וצ לפָאטראק רָאּפ א ראפ ןלעב א ןעוו

 ןענעז םינלעב עכלעזַא ןוא ,ףיוה םעד ךרוד ןגירקעג סָאד רע טָאה -- לגניר

 ,"טייז רענעי,, ףיוא ךס א ןעוועג

 ןבָאה "ןכערבראפ , ןקיזָאד םעד ןופ טסווורעד ךיז ןבָאה ןשטייד יד זא

 ,טנאוו עטרעיומעג עכיוה א טלעטשעגקעווא ףיוה-סגנאגכרוד םעד ןיא יז

 -סנבעל סעּפע ןעלגומשוצניירא רעטייוו ףיוא טכאמעג ךעלגעממוא טָאה סָאװ
 ןיא רעגנוח ןופ ןלַאפ-טיוט יד ןרָאװעג טרעסערגרַאפ ןענעז טימרעד ןוא לטימ

 .ָאטעג

 טלייצרעד יז ןוא "ןברוחל רכז, א ראפ ןייטש ןבילבעג זיא טנאוו יד ךיוא

 רעטניה ךיז טָאה סָאװ -- טוט ןוא רעגנוה ,תוירזכא ,ןייּפ ןגעוו טייהרעמוטש

 .ןָאטעגּפָא ריא

 יז ןענָאמרעד סנטייוורעדנופ סָאװ ,ָאד ןעמ טפערט ךעלטשער ךָאנ ןוא

 ןטיור ןיא לָאמֹא יו ,סעקטאי עבלעז יד ענעּפָא ןעייטש סע .?לָאמא , םעד

 רעביאנגעקטנַא .שיילפ רעקיטש ענעדישרַאפ טיִמ ןעגנָאהַאב ,זיוה ןווָאגָאר
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 -קיײטּפא רעבלעז רעד ןוא בלעוועג עירעטנאלאג עבלעז סָאד ןפָא טייטש

 זא ,טשרע ,לָאמא יו ,ןטפירשפיוא ןוא ןדליש עסיורג עבלעז יד טימ דאלקס

 טרָאד טייטש ןאמקאבאט לקנאי טשינ זא ,ןעמ טעז רעטנענ וצ טמוק ןעמ

 טשינ ןוא בלעוועג-קינלעצ ןייז ןיא לעשזורק השמ טשינ ,טעפוב ןייז רעטניה

 -עלַאב עדמערפ ,עיינ ץנַאג רָאנ ,ץַאלקיעקטַאי ןייז ייִב יקצאנראס לקנַאי

 קזוח םענעטלַאהַאב טימ רעוו ןוא םענעּפָא טימ רעוו ,סױרַא ןקוק סָאװ ,םיטַאב

 .רעייגכרודא עשידיי רָאֹּפ עקידכעבענ יד ףיוא

 טא רנדוי ;ג

 -יטסניא ייווצ לובג ריא ןיא ןבָאה וצ ןעוועג "הכוז , טָאה סאג עגולד יד

 -נדוי םעד :ָאטעג םענעסָאלשעגּפָא ןיא רעטקאראכ ןלארטנעצ ןופ סעיצוט

 ,לָאטיּפש-ַאטעג םעד ןוא ,טאר

 -ָאמא יד ךיוא זיא סעיצוטיטסניא עלא טימ ןבעל עשידיי עצנאג סָאד יו

 יד ןעמונראפ ןבָאה ןשטייד יד יו ,דלאב ןברָאטשעגּפָא ענימג עשידיי עקיל

 ,טָאטש

 ןופ ,רָארעט ןוא תוכשח ןופ לובמ םעד ןיא זא ,ךעלדנעטשראפ ךָאד זיא'ס
 -עגטימ ךיז טימ ןבָאה ןשטייד יד סָאװ ,הלהב ןוא "סעקנאּפאל,/ עקידרדסכ

 -רא לאמרָאנ רעמ טנָאקעג טשינ עיצוטיטסניא עשידיי םוש ןייק טָאה ,טגנערב

 ןעמַאנסױא ייווצ .טזעלעגפיוא ןײלַא ךיז ןופ ןרָאװעג ייז ןענעז עלַא .ןטעב

 רעד ןוא "טארנדוי, ןעמָאנ םעיינ ןרעטנוא ענימג עשידיי יד :ןעוועג ןענעז

 .לָאטיּפש

 והבו והת ןופ ,ןכָאװ עכעלטע ןופ טייקיטעט ריא ןיא סייררעביא ןא ךָאנ
 ןבעל םוצ קירוצ ןרָאװעג ןפורעג ענימג עשידיי יד זיא ,רָארעט ןקיטולב ןוא
 .ןיילא ןשטייד יד ךרוד

 -יונעג ךיז ןיילא ןשטייד יד ןבָאה ,ןזיוועגסיורא דלאב ךיז טָאה סע יו

 טרעטכיילראפ טקערידמוא ייז טָאה סע סָאװ ,עיצוטיטסניא אזא ןיא טקיט
 -שוצ ןופ ; םיצפח ןוא טלעג ןופ ןעגנוסערּפסיױא ןוא ןעיירעביור ערעייז עלַא

 .ןעגנַאלרַאפ עדליוו ערעדנַא ײלרעלַא ןופ ןוא ןשטנעמ-סטעברַא ןלעט
 ןופ טארנדוי א ןפאש וצ גנונדרַאראפ א סיורא זיא ,1939 רעבָאטקָא ףוס

 .ןָאזרעּפ 5

 ןייק ןייז טנָאקעג טשינ טָאה ,ןעגנוגנידאב ענעי ייב זא ,ךעלדנעטשראפי

 ןעגנוטאראב עכעלטע ןופ טאטלוזער ןיא רַאנ ,ןלאוו זיא סע עכלעוו ןופ דייר

 זיא ,ןעייטראפ עשיטילָאּפ ןופ רעייטשרָאפ ןוא םיִנקסע עמעלטפאשלעזעג ןופ

 :ןענַאזרעּפ עדנגלָאפ ןופ לעטשנעמאזּוצ א ףיוא ןעמוקעגכרוד ןעמ

 -נעזייא ,עדָארבָאנראשט השנמ ,לבעל קירנעה ר"ד ,ביורטנייוו םוחנ קחצי
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 יָאר ףסוי ,רעקסּפיל קיזייא ,ױדנַאל ףסוי .ודַא ,ןייבטַאר השמ ,שרעה גרעב

 ,גראב לוולעוו ,ןיוועל לאוי ,גרעבנעטלא םהרבא ,ןאמרעקע עשוהי ,ןעמוזנעז
 ןָאעל ר"ד ,ץישעבייא ןתנוי ,ןאמטלא דוד ,יקסניזדאר השמ ,גרעבנירג ןָאעל

 .וודא ,םיובנענעט המלש ריד ,ץראווש לואש ר"ד ,ראפלעב ר"ד ,יקסווָאזאלג

 םעניב ,יקצינרָאק ףסוי םהרבא ,דלאוונירג השמ ,ןאמביל דוד ,ןייטשניבור

 8 4 וי ,ןאמרעבוה
 זיִא ןוא ,טאר-דנאל ןשטייד םעד ןרָאװעג טלעטשעגרָאפ זיא המישר יד

 .ןרָאװעג טקיטעטשאב םיא ךרוד

 ָאטעג ןיא טעוועשובעג ןבָאה סָאװ ,סעימעדיּפע יד ןופ ןעוו ,רעטעּפש

 לאוי ,עדָארבָאנראשט השנמ ,טארנדוי ןופ רעדילגטימ 2 ןברָאטשעג ןענעז

 -דלָאג לדנעמ ןיירא רעטרע ערעייז ףיוא ןענעז ,ץישעבייא ןתנוי ןוא ןיוועל

 .יקצובעשט לרעב ןוא ןָאלבאי רכשי ,טאלב

 'ר ,ןקסע רעכעלרע .רעטלא רעד ,ןדיי רעצעלדעש יד ןופ רָאינעס רעד

 -ןרע ןא יו ,ןרָאװעג טלייװעגסיוא קימיטשנייא זיא ביורטנייוו םוחנ קחצי

 -ָאמ ןוא עוויטארָאקעד א טאהעג רָאנ טָאה סָאד רעבָא ,טארנדוי ןופ רעציזרָאפ

 ןרָאװעג ןפאשעג זיא סָאװ ,עיצוטיטסניא עשידיי עיינ יד .גנוטיידאב עשילאר

 סױרַא טלָאװעג טימרעד ןבָאה ןדיי רעצעלדעש יד ראפ טייצ רערעווש אזא ןיא

 ,הדע ןייז ןופ רעניד עיירט ןטלא םעד וצ טייקנדנובעגוצ ןוא עביל רעייז ןזייוו

 -'הלהק עטסרעמ יד ןופ ץיּפש ןיא ןענאטשעג טרעדנוהרָאי ןבלאה א זיא סָאװ

 -ידיי רעד ןופ רעדנוזאב ןוא טָאטש ןיא סעיצוטיטסניא עקיטעטליוװ ןוא עש

 אזא טימ שיטקַאפ ןריפוצנָא רעבָא .שפנבו בלב טנידעג ייז ןוא ענימג רעש

 א ןייז וצ ןוא ,טַארנדוי רעד ןעוועג זיא סע יװ ,עיצוטיטסניא עטגייווצראפ

 תוחוכ יד רעביא ןיוש ןעוועג זיא ,םילשומ-רעלטיה יד יב הדע ןייז ראפ ןלדתש

 זיא טארנדוי ןופ רעציזרָאפ סלא .ביורטנייו קחצי 'ר יו ,ןקז אזא ןופ

 ,לָאטיּפש ןשידיי ןופ רָאטקעריד ,לבעל קירנעה ר"ד ןרָאװעג טלייוועגסיוא

 -עלשטנעמ ליפ טימ ,עיגרענע ליפ טימ שטנעמ סלא טנאקאב ןעוועג זיא סָאװ

 -ייא ןרעסערג ןופ סעיצאקיפילאווק-רוטלוק טימ ןוא עדריוו רעשידיי ןוא רעכ

 יו ,טארנדוי ןיא טייקיטעט ןייז ןופ גנאג ןיא טָאה רע .םענראפ ןשיאעּפָאר

 ךרעקיטכיר רעד זיא רע זא ןזיוועג לָאמ ליפ ,לָאטיּפש ןופ רָאטקעריד סלא ךיוא
 - .(ךיז טייטשראפ ןעגנוגנידאב ענעי ייב) .טרָא ןייז ףיוא שטנעמ

 קראטש לָאז טארנדוי רעד זא ,םימרוג יד ןעוועג ןענעז ןדנעטשמוא ייווצ
 לָאז סָאװ ,עיצוטיטסניא עטגייווצראפ-שימאניד א ןרעוװ ןוא ןסקאוועצ ךיז
 ןבעל ןקיטלָאמעד םוצ תוכייש א טאהעג רָאנ טָאה סָאװ ,ץלא ןעמענמורא
 -ראפ עדליוו יד ,ןעוועג סָאד ןענעז טייז ןייא ןופ .הדע רעטגָאלּפעג רעד ןופ
 -ראפ שידיי ףיוא ןטיטעּפא עטמיוצעג טשינ ערעייז ,ןשטייד יד ןופ ןעגנאל
 -ירקסיד ןופ לובמ רעד :ןשטנעמ-סטעברא ףיוא ,סנבעל עשידיי ףיוא ,ןגעמ
 עשידיז.יד ףיוא טישעג רעהפיוא ןָא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעגנונדרָאראפ-עיצַאנימ
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 רעטייווצ רעד ןופ ןוא (טארנדוי ןופ סערדא םעד ךרוד ,ץלא סָאד ןוא) ּפעק

 ,עשיכיסּפ ,עשיזיפ ,עלעירעטאמ יד -- ןדיי עטגָאלּפעג יד ןופ טיונ יד :טייז

 ,ןייּפ ןוא ןדייל ןטרָאס ערעדנַא עלא ןוא ןעגנוגנידַאב עשיניצידעמ-שינעיגיה

 ןוא טלופרביא יוזא ןעוועג ןענעז ריע-ינב עכעלקילגמוא ערעזנוא סָאװ טימ

 ףליה ןוא ץוש ןכוז ןעמוקעג טיונ ןוא גנולפייווצראפ ןופ ןטנעמָאמ ןיא ןענעז

 רעד סָאװ ,םימרוג יד ןעוועג ןענעז ןדנעטשמוא ייווצ יד טָא -- טַארנדוי ןיא

 ײטּפָא ליפ יוזא טימ ,םענראפ ןסיורג אזא טימ ןסקאוועגסיוא זיא טארנדוי

 .עטמאאב ןופ באטש ןסיורג אזא טימ ןוא ןטרָאסער ןוא ןעגנול

 -רָאסער עדנגלָאפ ףיוא ןרָאװעג טליטראפ זיא טארנדוי ןופ טעברא יד

 :ןט
 השנמ -- ןסנאניפ ;גרעבנזייא לשעה :רעטיײל -- םינינע עניימעגלא

 ףסוי .וודא -- ףליה עלאיצָאס ;ןייבטָאר השמ -- טעברַא ; עדָארבָאנרַאשט

 ;לעבעל ר"ד -- טייהטנוזעג ;גרעבנטלא םהרבא -- עיצַאזיװָארּפַא ; יודנאל

 .גרעבנירג ןָאעל -- עשידירוי

 -ראפ ןוא טגייווצראפ גונעג ןעוועג ןענעז ןעגנולײטּפָא ןוא ןטרָאסער עלא

 רעבָא ןענעז עטסקידוועריר ןוא עשימאניד ןטסרעממא יד .טעברא טימ ןפרָאװ

 עדליוו יד ןענידאב וצ ןבאגפיוא טאהעג ןבָאה עכלעוו ,ןטרָאסער יד ןעוועג

 טָאה סָאװ ,טרָאסער-סטעברא רעד :טרעהעג ןבָאה ייז וצ .ןטיטעּפא עשטייד

 ,טרָאסער-סנאניפ רעד ןוא ,ןפאלקשיסטעברא ייז ראפ ןלעטשוצ טפראדעג

 ידכ ,ןדיי עטרעטאמעגסיוא יד ןופ טלעג ןסערּפסיױא טזומעג רדסכ טָאה סָאװ

 ןשטייד יד סָאװ ,תונובשח ערעדנא ןוא סעיצובירטנָאק עליבאטס יד ןלָאצ וצ

 ןבָאה טייקיטעט עקראטש א .טארנדוי ןפיוא טגיילעגפיורא רעהפיוא ןָא ןבָאה

 "יא ענעגייא יד ןענידאב וצ טאהעג ןבָאה סָאװ ,ןטרָאסער יד טלקיווטנא ךיוא

 .וװ .א .א טייהטנוזעג ,ףליה עלַאיצַאס :יװ ,ןטיונ עכעלרענ

 רענעמ-סגנוהניבראפ עטלייטעגסיוא לעיצעּפס ןעוועג ןענעז םעד רעסיוא

 רעד ןופ ראטערקעס רעקירָאיגנאל רעד .ןטמא עשטייד ןוא טארנדוי ןשיווצ

 סגנודניבראפ סלא ןרָאװעג טמיטשאב זיא םיובנענעט לשרעה ,הלהק רעשידיי

 ןדעי :ןעוועג זיא עבאגפיוא ןייז .ָאּפאטסעג רעד טימ טארנדוי ןשיווצ ןאמ

 עשיטסידאס עדליוו ערעייז ןעמענרעביא ,ָאּפאטסעג רעד וצ ןעמוק ןגרָאמירפ

 ,ןריפסיוא ייז ףראד טארנדוי רעד סָאװ ,ןעגנאלראפ

 טמיטשאב זיא ןאמדירפ לאירזע ,רעטלעטשעגנָא-הלהק רעטייווצ רעד

 ןוא טמַא-סטעברַא ןשטייד ןוא טַארנדוי ןשיווצ ןַאמ-סגנודניברַאפ סלַא ןרָאװעג

 "ןדיי ןלעטשוצוצ :ןעװעג זיא עבאגפיוא ןייז .עירעמראדנאשז רעד טימ

 -עג שיטאמעטסיס ןבָאה ןשטייד יד סָאװ ,ךרּפ תודובע יילרעלא וצ ןפאלקש

 .טארנדוי ןופ טרעדָאפ
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 ר .פ .צ סיימ רעשאיללז
 יד מ ווא

 ןגגהטפ הפ אזא ו+

 סעיצובירטנַָא ק .ד יאן 18 *

 טָאה ,טייקיטעט רעטיינאב ןייז ןופ גָאט ןטשרע ןיא ,1939 רעבָאטקָא ןיא

 -ָאצאב וצ טכאמ רעשטייד רעד ןופ גנורעדָאפפיוא ןא ןעמוקאב טארנדוי רעד

 ףיוא ןרָאװעג טגיילעגפיורא זיא סָאװ ,עיצובירטנַאק סעטָאלז טנזיוט ןעצ ןל

 דלאב לייוו ,בױהנָא ןא זיולב ןעוועג זיא סָאד .גנורעקלעפאב רעשידיי רעד
 -פיואמוא ןטיש ןביוהעגנָא טארנדוי ןופ סערדא ןפיוא ךיז ןבָאה םעד ךָאנ

 -עּפש ןכָאװ עכעלטע ןיא זיא יוזא ,סעיצובירטנָאק ןופ ןעגנורעדָאפ עכעלרעה

 ןלָאצַאב וצ גנורעדָאפפיוא ןא ןעמוקעג ,רָאי ןבלעז ןופ רעבמעצעד ןיא ,רעט

 טנזיוט טרעדנוה ןיוש -- 1940 רעבמעוװוָאנ ןיא ;סעטָאלז טנזיוט קיצנאווצ

 יד זיב 1942 ראונאי ןופ ןוא טנזיוט טרעדנוה -- 1941 ץרעמ ןיא ;סעטָאלז

 ירטנָאק יד ןלָאצ סָאד זיא ,ץעלדעש ןיא ןדיי יד ןופ גנוטכינראפ עקיטליגדנע

 סעטָאלז טנזיוט טרעדנוה ןופ לָאצּפָא ןא -- ךאז עליבאטס א ןרָאװעג סעיצוב
 ,שדוח ןדעי

 -עלגעטיגָאט טעמכ ןעוועג ןענעז ,טלעג ןמוזמ ןיא סעיצובירטנָאק ץוח א

 ,רישעג ,לבעמ :יװ ,רוטאנ ןיא סעיצובירטנָאק ףיוא ןעגנורעדָאּפפיוא עכ

 ןיא ןטלאהעג ןבָאה ןשטייד יד סָאװ ,גנוריצ ,גראוורעטופ ,םישובלמ ,שעוו

 ,ןדיי יד ןופ ןסערּפסױא ןייא

 ןלעטשוצוצ טארנדוי םעד ןליופאב ןשטייד יד ןבָאה ,1941 רעבמעצעד ןיא

 .ןדיי יד ייב ךיז ןעניפעג סָאװ ,ןעגנוטעבראסיוא-רעטופ ןוא סרעטופ עלא יז

 רעגנוה ןטילעג לייט ןטסערג ןיא ןיילא ןבָאה סָאװ ,ןדיי עטגָאלּפעג יד

 -עג טשינ ,ןטייקידנעווטיונ עטסראטנעמעלע יד ןופ טביוראב ןעוועג ,טיונ ןֹוא

 סָאװ ,םעד ןֹופ רָאנ טבעלעג ןוא ןטייקכעלגעמ-ץנעטסיזקע םוש ןייק טאח

 םעד ןבעגּפָא טזומעג ץלא ןבָאה ,סיורא בוטש ןופ טפיוקראפסיוא טָאה ןעמ

 -סיוא ןוא סעיצובירטנָאק ןופ ןעגנאלראפ עדליוו יד ןקעד ֹוצ ףיוא טארנדוי
 ,ןעגנוסערפ

 ןבָאה ,ןשטנעמ-סטעברא ןוא םיצפח ,טלעג ןופ סעיצובירטנָאק רעסיוא

 קעווצ רעייז סָאװ ,סעיצובירטנָאק טרָאס א ךָאנ טסערּפעגסיױא ןלאדנאוו יד
 טָאה עיצובירטנָאק יד סָאװ ,ןצונ ןלעירעטאמ םעד ןיא יוזא טשינ ןעוועג זיא
 -ינרעד ,ןדייל עשיכיסּפ ןוא עשילארָאמ ןדיי יד ןפאשראפ ןיא יו ,ןבעגעג ייז
 רַאפ טַארנדוי םעד ןכַאמ ךרוד ןליפעג עשידיי ןוא עכעלשטנעמ ערעייז ןקירעד
 ןריבָארּפא וצ םיא ןצונסיוא ןוא רעדירב ענעגייא ערעייז ןגעק גייצקרעוו א
 -מוא יד ראפ ןעוועג זיא סָאד .םישעמידרָאמ ןוא עשירעביור עדליוו ערעייז
 ןּוא סעיצובירטנָאק עלעירעטאמ יד יװ ,רעכעלצרעמש ליפ ןדיי עכעלקילג
 .ןעגנוסערּפסיוא

 -מעצעד עדנע טארנדוי ןיא ןעמוקעג ןלאדנאוו יד ןענעז ,לשמל ,יוזא
 -תיב ןטימ לוש יד טנערבראפ ןבָאה ייז יו ,םעד ךָאנ סנגרַאמוצ ,1929 רעב
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 יד זא ,טנעמוקָאד-סגנוקיטעטשאב א טַארנדוי ןופ טרעדָאפעג ןוא שרדמה

 רעטסווואבמוא ןא ןופ ןרָאװעג טנערבראפ ןיילא ןענעז שרדמה-תיב ןטימ לוש

 . .הביס

 ןעצ טריטסערא ןוא טּפאכעג רעדרעמ יד ןבָאה ,1942 רָאי ןיא ,םירוּפ

 טרָאד ייז ןוא (ץעלדעש ןבעל ףרָאד א) יקצאל-קאטס ןייק טּפעלשראפ יז ,ןדיי

 -- טמאיסטעברא םייב טאר-סגנוריגער ןופ ףעש ןופ לעפאב ןטיול ןסָאשרעד

 ,ןטעברא טלָאװעג טשינ ןבָאה ייז זא ,דיירסיוא ןטימ ,רעגראז

 -אמטנאקאב א ןכעלטנפעראפ וצ ןרָאװעג ןעגנוווצעג זיא טארנדוי רעד

 יד ןעגנערבמוא ןופ ןיד-קסּפ רעייז ןוא טכערעג ןענעז ןשטייד יד זא ,גנוכ

 ,רעטכערעג א זיא ןדיי ןעצ

 -עטקאראכ סרעדנוזאב זיא סעיצובירטנָאק עדליוו ערעדנא ליפ ןשיווצ

 ןוא ןטיירגוצוצ ,טארנדוי םוצ ָאּפאטסעג רעד ןופ גנורעדָאפפיוא יד שיטסיר

 טייטשראפ ןטסָאק ענייז ףיוא) ןטייקכעלמעווקאב עלא טימ ןענעדרָאוצניײא

 זיוה סנאלּפאק עשעה ןיא ,ןשטייד עקיסארדןייר יד ראפ זיוה-דנאש א (ךיז

 ,11 ענקנעיּפ ףיוא

 -ראפ ןלעטשוצוצ טארנדוי ןופ טרעדָאפעג ןשטייד יד ןבָאה 1942 רעמוז

 טארנדוי רעד .םירישכמ-סטעברא ןוא ןענישאמ ערעייז טימ טיילכאפ ענעדיש
 -עגוצ יד .טיילכאפ עכלעזא ףראד ןעמ זא ,טכאמעג טנאקאב ךעלטנפע טָאה

 טקישעגקעווא ווו-ץעגרע ןענעז םירישכמ-סטעברא ערעייז טימ ןדיי עטלעטש

 טָאה טיילכאפ עטנָאמרעד יד זא ,טסווורעד ךיז ןעמ טָאה רעטעּפש .ןרָאװעג

 .רעגאל-סגנוטכינראפ ןיא טריטרָאּפסנארטּפָא ןעמ

 -ןקעגנָא ןענעז טָאטש ןיא ןעוו ,תבש ןצראווש םעד ,טסוגיױא ןט-22 םעד

 יד , סלא טנאקאב זיא סָאװ ,הטיחש יד ןריפוצכרודא םיחצור עדנאב יד ןעמ

 -עטשוצוצ טארנדוי םעד טרעדָאפעגפיוא ָאּפאטסעג יד טָאה ,"עיצקא עטשרע

 -עג ןבָאה םינילת יד סָאװ ,גָאטימ םוצ סקעבעג סייוו ןוא ןייוו ,רעניה ןל

 ,עיצקעלעס רעד תעב ץאלּפ-גאלשמוא ןפיוא טעווארּפ

 א ןיא) טייקיטעט ןייז טיינאב רעדיוו טָאה טארנדוי רעד ןעוו ,רעטעּפש

 ןרָאװעג טרעדָאפעגפיוא רע זיא ,ָאטעג םעניילק ןיא (םרָאפ רעטרענעלקראפ

 םייב טעברא רעייז ראפ רעשעלרעייפ עשיטָאטש יד ןלָאצאב וצ ןשטייד יד ןֹופ

 -אמעג ןענעז יז ןעוו ,רעסאוו ייז ףיוא ןסיג ראפ :ןדיי יד ןקינייּפ ןפלעהטימ

 ,ץאלּפ"-גאלשמוא ןפיוא תבש סענעי ןרָאװעג :טרעט

 טאהעג טארנדוי רעד טָאה ץנעטסיזקע ןייז ןופ םישדח ייווצ עטשרע יד

 "עד ףוס .בוטש-הלהק ןיא ענימג רעשידיי רעד ןופ לאקָאל ןיא טרָאיץיז ןייז

 תיב םעד ,לוש יד טנערבראפ ןבָאה ןלאדנאוו יד יו ,םעד ךָאנ ,1929 רעבמעצ

 ןיא ןגָארטעגרעבירא ךיז טארנדוי רעד טָאה ,בוטש-הלהק רעד טימ שרדמה

 -ביב יד (61 סאג'יקסדוסליפ) "רימזה , םייב קעטָאילביב רעד ןופ לאקָאל
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 .טכאמראפ ןֹוא בורח ,טריבארעצ ןעוועג טלָאמעד ןיֹוש זיא קעטָאיל
 רַאפ ןשטייד יד ןרָאװעג ןלעפעג לַאקָאל רעד זיא רעטעּפש טייצ עצורק א

 .ןזָאלראפ וצ םיא טארנדוי םעד טרעדָאפעגפיוא ןבָאה ייז ןוא ןקעווצ ערעייז

 רעטעּפש .14 אשטיוועקנעש ףיוא ןגָארטעגרעבירא ךיז טָאה טארנדוי רעד

 -דוסליּפ ףיוא רעדיוו ןאד ןוא (זיוה סניײטשּפע) 34 יקסדוסליּפ ףיוא רעבירא

 .(זיוה סגרעבנירג לרעמש) 14 יקס

 "םוקמ ןייז ןענופעג ךעלדנע טארנדוי רעד טָאה ,ָאטעג םעא ןסילשּפָא ןטימ

 ןרָאװעג זיא ףיוה רעד .26 עגולד ףיוא םישרוי סקינלעצ ןופ זיוה ןיא החונמ

 -יב עלא ןעמוקעג ןענעז רעהא .ָאטעג םענעסָאלשעגּפָא ןיא אכבה קמע רעד

 סָאװ ,ןעגנאלראפ עדליוו ןוא תוריזג עקיטולב עלא ,ןעגנונדרָאראפ ערעט

 ןביורוצוצ ןוא ןדנעש וצ ידכב ,ןטכארטסיוא טנָאקעג רָאנ ןבָאה ןלאדנאוו יד

 ןענעז רעהא .ָאטעג ןיא ןדיי עטראּפשראפ יד ןופ סנגעמראפ ןוא סנבעל יד

 -1דוי יד ראפ ןסיגוצסיוא ןדיי ענעכָארבעצ ןוא עטלפייווצראפ עלא ןעמוקעג

 זא ,ןביולג ןוויאנ ןיא רעוו .רעצרעה עטקיטיײװעגנָא ערעייז רעדילגטימ-טאר

 ןוא הריזג עטכעלש א ןעײרשוצּפָא ידכ ,ןָאטפיױא סעּפע ןָאק טארנדוי רעד

 ןוא רעצ ןופ טונימ א ןיא ץראה ןופ לסיב א ןדערּפָארַא ךיז יוזא טַאלג רעוו

 = ,טיונ

 רעלאיצָאס ראפ גנולײטּפָא רעד ןיא ןעמוקעג ןענעז טארנדוי ןיא רעהא

 לקיטש א ןכוז ןעמוקעג ןענעז ייז .ענעלָאװשעג ןוא עקירעגנוה עלַא ,ףליה

 .רעגנוה םעד ןליטש וצ סָאװ טימ טיורב

 -נוה ןעמוקעגפיונוצ ךיז טארנדוי ןופ ףיוה ןיא ןענעז ןגרָאמירפ ןדעי

 -ןפאלקש וצ ךיז ןלעטש וצ ןרָאװעג ןפורעגסיורא ןענעז סָאװ ,ןדיי רעטרעד

 עגולד ןופ לסעג-סגנאגכרוד ןקידתונכש ןיא .םיחצור עשטייד יד ראפ טעברא
 -ָאק רעד רעטנוא ןוא ןעייר ןיא טלעטשעגסיוא ייז ןעמ טָאה ענרַאװָארב ףיוא

 -עלּפ ענעדישראפ ףיוא ייז טריפעגּפָא ,ײצילָאּפ-טסניד-סגנונדרָא ןופ עדנאמ

 .טָאטש רעד רעסיוא ןוא טָאטש ןיא ךרּפ תודובע וצ רעצ

 טארנדוי ןופ ףוס רעשיגארט ה

 ןוא ָאטעג עסיורג סָאד ןרָאוװעג טרידיווקיל זיא סע ןעוו ,גָאט ןבלעז םעד

 םעד ,ץאלּפ-גאלשמוא ןפיוא ןרָאװעג ןבירטעג ןענעז ןדיי הדע עסיורג יד

 טרידיווקיל קיטייצכיילג ךיוא זיא ,1942 טסוגיוא ןט-22 ןופ תבש ןרעטצניפ

 | .טארנדוי רעד ןרָאװעג
 ראפ ןזיוועגסיורא ךיז ןבָאה סע יו ,טקנוּפ ,עיזוליא יד ןעוועג זיא שלאפ

 טוװרּפעג ךיז ןבָאה ָאטעג ןיא ןדיי לייט א סָאװ ,סעיזוליא ערעדנא ליפ שלאפ

 -עליווירפ עסיוועג א סעּפע טיג טארנדוי םוצ ןרעהעגנָא סַאד זא ,ןדערנייא
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 דילגטימיטארנדוי א זיא ןעמ זא ,לריּפאּפ א טימ ךיז ןרימיטיגעל סָאד זא ,עיג
 ליפ ןרָאװעג רעבירעד ןענעז סע .טנעמָאמ ןרעווש א ןיא הלוגס א  ןייז ןָאק

 האנק טימ דילגטימ-טארנדוי א ףיוא טקוקעג טָאה ןעמ .טמא אזא ףיוא םינלעב

 ךָאד רע טרעהעג .רערעכיז ,רעבושח זיא ןבעל ןייז סָאװ ,שטנעמ א ףיוא יו

 ךָאד ןלעוװ ייז ,ךיז ןקיטיונ ןיילא ןשטייד יד רעכלעוו ןיא עיצוטיטסניא ןא וצ

 ךס א ןטסָאק טזָאלעג ךיז ןטלָאװ ליפ .ןעגנערבמוא טשינ רעדילגטימ עריא

 -סדילגטימ-טארנדוי א ןעוועג זיא סע יו ,הימק אזא ןעמוקאב וצ ידכ ,טלעג

 .עטראק

 טשינ עיגעליווירּפ יד ןבעגעג ךיוא טָאה טארנדוי ןיא דילגטימ א ןייז

 -נָאק יילרעלא ןופ סױא-גָאט ,ןייא-גָאט לעירעטאמ ןרעװ וצ טסערּפעגסױא

 ענעגנוווצעג יד ןדיימוצסיוא טייקכעלגעמ יד ןבעגעג ךיוא יו ,סעיצובירט

 ,טעברַא-ןפאלקש

 רעד ראפ ןיד-רזג ןקיטליגדנע ןופ גָאט רעד ןעמוקעג זיא סע זא ןוא
 -לעטשעגנָא ענייז עלא ןוא טארנדוי ןופ רעדילגטימ יד ןענעז ,הדע רעצנאג

 טכוזעג טייהנגעלעג רעדעי ייב ןבָאה סָאװ ,יד וליפא ,רעטעבראטימ ןוא עט

 ,עלא סָאװ ,ןדיי עבלעז יד ייז ראפ ןעוועג ,םיחצור יד ייב ןייז וצ ןח-אשונ

 ,רעדירב ערעייז עלא טימ לרוג םעד טליײיטעג ןבָאה ייז ןוא

 ףניפ יד ןופ ןענעז עיצקא רעטשרע רעד ןופ הטיחש רעסיורג- רעד ךָאנ

 קנאד א ,ףניפ זיולב ןבילבעג ןבעל טארנדוי ןופ רעדילגטימ קיצנאווצ ןוא

 קחצי ןעוועג ןענעז סָאד .ןטלאהאבוצסיוא ךיז ןעגנולעג זיא ייז סָאװ ,םעד

 ןוא גרעבנזייא לשעה ,ןיײבטָאר השמ ,יקסניזדאר השמ ,ביורטנייוו םוחנ
 ,ראפלעב ר"ד

 -עט ןוא ץראווש ,יקסווָאזאלג ,לבעל םיריױטקָאד יד ,רעדילגטימ ריפ

 -יווקיל זיא סע ןעוו ,רעטעּפש געט ייווצ טימ ןעמוקעגמוא ןענעז םיובנענ
 .טעבראעג ןבָאה ייז ווו ,לָאטיּפש רעד ןרָאװעג טריד

 יעג ןבירטעג הדע רעצנאג רעייז טימ ןעמאזוצ ןענעז ערעדנא עלא

 -עגּפָא ,עלא טימ ןעמאזוצ ,טרָאד ןופ ןוא ץאלּפ-גאלשמוא ןפיוא ןרָאװ
 ,עקנילבערט ןייק ןרָאװעג טריטרָאּפסנארט

 "יווקיל ךיוא עיצקא רעטשרע רעד ייב ןענעז טארנדוי ןטימ ןעמאזוצ
 .רעטעבראטימ ןוא עטלעטשעגנָא ענייז עלא טעמכ ןרָאװעג טריד

 יקעס רעקירעי-גנאל רעד ,םיובנענעט לשרעה ןעמוקעגמוא זיא יוזא

 -גדוי ןשיווצ ןאמ-סגנודניבראפ רעד ,סנטצעל ןוא ענימג רעד- ןופ ראטער

 -עּפס ןייז בילוצ ןעוועג אנקמ םיא ןבָאה עלא שטָאכ ,ָאּפאטסעג רעד ןוא טאר

 עכיוה יד ןיא טפאשטנאקאב רעטנעָאנ ןייז טימ ,טמא ןכעלקילגמוא ןשיפיצ

 ,ץלא טארנדוי ןופ יז ןלעטשוצ םייב רעדרעמ ןוא םינילת יד ןופ רעטצנעפ
 זיא רע -- ןטכארטסיוא טנָאקעג רָאנ טָאה עיזאטנאפ עדליוו רעייז סָאװ
 ,עקנילבערט ןייק ןרָאװעג טקישעגּפָא עילימאפ רעצנאג ןייז טימ .ןעמאזוצ
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 זע טמא -טעברא ןשטייד ןוא טארנדוי ןשיווצ ןאמ-סגנודניבראפ רעד

 ןדיי-ןפאלקש ןלעטשוצ םייב "ןטסנידראפ , ענייז ראפ טָאה ןאמדירפ לאיר

 ערעדנוזאב עלעיצעּפס , א וצ ןעוועג הכוז ןטעבראיסגנאווצ יילרעלא וצ

 ןעמאזוצ ןבילבעג ןבעל רע זיא עיצקעלעס רעד ןופ גָאט ןיא : "גנולדנאהאב

 רעטעּפש געט ייווצ טימ רעבָא ,ןשטנעמיסטעברא ענעבילקעגּפָא יד טימ

 ןוא יאמ רעט'1 קע ףיוא גנוניווו ןייז ןופ ןרָאװעג ןפורעגסיורא רע זיא

 ימא ענייז טימ םיא טָאה רעכלעוו ,עבוד ףעשיָאּפאטסעג ןופ ,עווָאגראט

 .בוטש ןייז ןופ טנאוו רעד רעטניה ןסָאשרעד טנעה עקיטולב ענעג
 א ראטע.

 טארנדוי ןופ לאקָאל רעד זיא טסוגיױוא ןט-22 ןופ גָאט-ןברוח םענעי ןיא

 ,םיחצור עדנאב א ןיהא ןיירא ןאד ןענעז סע .רקפה ןוא קידייל ןבילבעג

 סָאװ ,טלעג סָאד טביורעגוצ ,טרילָאמעד ןוא טרימָארגָאּפ ץלא ןבָאה עכלעוו

 ןכייר ןסיורג םעד .ןכאז-טרעוו עלא ךיוא יו ,עסאק ןיא ןענופעג ךיז טָאה

 -רעוו עטושּפ ןיא ןבָאה סָאװ ,ןלָאקָאטָארּפ ןוא ןטנעמוקָאד עלא טימ וויכרא

 רעד ןופ ןייּפ ןוא עיגָאלָאריטראמ רעד ןגעוו טלייצרעד ןרעפיצ ןיא ןוא רעט

 ,טעטכינראפ ייז ןבָאה -- הדע רעקיּפעק טנזיוט קיצנאווצ רעצעלדעש

 ןא ןיא ןרָאװעג טניווװעג ןדיי ןענעז םישזעריָאטעג ןופ טייצ רעד ןיא

 -פא ןוא טסיירט ןופ טרָאװ א ,הצע ןא ןכוז טארנדוי ןיא ןעמוק וצ הרצ תע
 .ץוש לָאמא ךיוא רש

 ןעוו ,הטיחש רעסיורג רעד ןופ גָאט ןיא ,תבש ןשיגארט םענעי ךיוא

 -ינב עכעלקילגמוא יד ראפ ןסָאלשראפ ךיז ןבָאה גנוטער ןופ ןרעיוט עלא

 יז זא ןוא ,טארנדוי ןיא ץוש ןכוז ןעמוקעג ןדיי ליפ ןענעז ,ערעזנוא ריע

 ןיא טקעטשראפ ךיז ייז ןבָאה ,ןענופעג טשינ ףליה עטכוזעג יד טרָאד ןבָאה

 ןיא ,עכעלקילגמוא יד .זיוה םעד ןופ ןשינעטלעהאב ערעדנא ןיא ןוא רעלעק

 ךרוד ןרָאװעג טקעדטנא גָאט ןבלעז םעד ןענעז ,ןָאזרעּפ קיסיירד ןופ לָאצ א

 ףיוה ןפיוא ןרָאװעג טּפעלשעגסױרא ,רעדרעמ עשיניארקוא ןוא עשטייד יד
 ,ןרָאװעג ןסָאשרעד ןוא

 ןוא ןיוועל בקעי ,קינלעצ םירפא ןופ החּפשמ יד ןעוועג ןענעז ייז ןשיווצ
 ,םיבשות עטנאקאב ערעדנא

 עיצאדיווקיל ןייז ןוא לָאטיפשיַאטעג רעד 1

 ןשיווצ ,ץאלפ-גאלשמוא םלוע תיב ןטלא ןופ חטשי"רקפה םעד ןגעקטנא
 עשיצירּפ עטלא ןא יו ,לדנטרעג א ןיא טקורעגניירא ,םורא תוברוח ערעדנא

 יד "ח, א ןופ םרָאפ רעד ןיא ןעייטש ,ןאקראּפ םענרעזייא ןא רעטניה ,תסחוימ

 ,סאג עגולד רעד ףיוא 26 רעמונ ףיוה ןופ סעדייבעג עטבראֿפעג-סייוו
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 ייר א :ןקעווצ עראטינאמוה ראפ טנידעג קידנעטש ןבָאה סעדייבעג יד
 יוזא יד ,רעדניק עשידיי ראפ ןלוש-סקלָאפ עשילױּפ ןעוועג ָאד ןענעז ןרָאי

 עשידיי טימ טנרעלעג ןבָאה רערעל עשידיי וװ ,"סעקוווסאבאש, ענעפורעג

 . ,רוטלוק ריא ןוא ןלױּפ ןופ עטכישעג יד רעדניק
 רעד ןבילקעגניירא סעדייבעג יד ןיא ךיז טָאה ךורבסיוא-המחלמ ןראפ

 ןיא טייקיטעט-ספליה ןוא עשיניצידעמ ןייז ָאד טריפעג ןוא ץיירק רעטיור
 .טָאטש

 עסיורג סָאד ןרָאװעג ןסָאלשעגּפָא זיא סע ןעוו ,1941 רעבָאטקָא ןיא

 רעשידיי רעד ןרָאװעג ןגָארטעגרעבירא סעדייבעג יד ןיא רעהא זיא ,ָאטעג

 ףיא -- ָאטעג ןופ ןצענערג יד רעסיוא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,לָאשיּפש
 .סאג עקסנאיָאטנעיווש

 "עג יד ןטינשעג טָאה תוומה-ךאלמ רעד ןעוו ,געט ערעטצניפ ענעי ןיא
 -רַאפ יד : עטעדניברַאפ ענייז ךרוד ,עפש רעסיורג ַאזַא טימ רעניוווניײא-ָאט

 -עגסיורא ןבָאה טיונ ןוא רעגנוה ,טפאשגנע יד סָאװ ,סעימעדיּפע ענעדיש

 ,אכבה םעד ןיא סיזאָא רעקיצנייא רעד ןעוועג לָאטיּפש רעד זיא ,ןפור

 -עג ,עכעלקילגמוא יד ףליה וצ ןעמוקעג סָאמ רעניילק א ןיא שטָאכ זיא סָאװ

 -עג ךָאד זיא עלא ראפ -- עקידנדייל ןוא עקנארקרָאטעג לייט א ראפ ןבעג

 ןוא ּפָאק ןרעביא ךאד א ,ןסע לסיב א ךיוא ןוא ןיצידעמ -- ךעלגעממוא ןעוו
 סָאד ןענעז רעניווונייא-ָאטעג לייט ןטסערג ןראפ סָאװ ,ןכאז -- טעב ןייר א

 סָאד ןעמ טָאה ןעגנוגנידאב "עלאמרָאנ , ייב עכלעוו וצ סעיזאטנאפ ןעוועג
 .ןכיירגרעד טנָאקעג טשינ לאפ ןייק ןיא

 ליפ טימ ןוא רעשיגרענע רעד ןעוועג זיא לָאטיּפש ןופ רָאטקעריד רעד

 ןוא ימ ליפ טָאה סָאװ ,לעבעל ר"ד רענעבעגעגרעביא ךַאז רעד רַאפ עביל

 רע .לָאטיּפש ןופ טעברַא-ספליה יד ןריזינַאגרָא ןרַאפ ןבעגעגקעװַא סיילפ
 -ייצכיילג זיא רע סָאװ ,דנַאטשמוא םעד טצונעגסיוא קעווצ םעד רַאפ טָאה

 -געמ יד טַאהעג רעבירעד טָאה רע .טארנדוי ןופ רעציזרָאפ ךיוא ןעוועג קיט

 זיא סָאד לפיוו ףיוא --- טעטירָאטױא ןכעלנעזרעּפ ןייז טימ ייס ,טייקכעל

 עלעירעטַאמ טימ ייס ןוא -- ןעגנוגנידאב ענעי ייב ןצונוצסיוא ךעלגעמ ןעוועג

 םעד ןעגנערב ןצונ ,טרינָאּפסיד טָאה טארנדוי רעד עכלעװ טימ ,ןעלטימ
 .ןטנעיצאּפ ענייז ןוא לָאטיּפש

 :ןעגנוליײטּפָא 4 טַאהעג טָאה לָאטיּפש רעד

 ;לעבעל רייד ןוֿפ גנוריֿפנָא רעד רעטנוא ,עשיגָאלָאקעניג (}
 ;יקסווָאזאלג רייד ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ,עכעלרעניא (2

 ; רַאֿפלעב ר"ד ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ,עשיגרוריכ 2

 ר"ד ןוא םיובנענעט ר"ד ןופ גנוריֿפנָא רעד רעטנוא ,עקידנקעטשנָא (4/|
 .ץרַאוװש

 ןטלָאהעג ,טנעקעג ןבָאה ייז רָאנ סָאװ טימ ,ןֿבָאה ןעגנולײטּפָא עלַא
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 סָאװ ,עכעלקילגמוא םתס ןוא ענעלָאװשעג ,עקירעגנוה ,עקידנדייל ,עקנַארק

 .ָאטעג ןיא סיורג ױזַא ןעוועג זיא לָאצ רעייז

 ,טסוגיוא ןט-22 ןופ "תבש רעצרַאװש , רענעי ןעמוקעג זיא סע זַא ןוא

 קילדנעצ עכעלטע לכהיךס ךיז טניפעג סָאװ ,ץַאלּפ-גַאלשמוא ןפיוא ןעוו

 -ָאשעצ ןוא ענעגָאלשעצ ליפ יוזא טרעגלַאװעג ךיז ןבָאה ,לָאטיּפש ןופ טירט

 -עוורעטניא לעבעל ר"ד רעשיגרענע רעד טלָאמעד ךיוא טָאה -- ןדיי ענעס

 רעד זַא ,שינעבױלרעד ַא טלעוּפעגסױא ןוא םיחצור עשטייד יד ייב טרינ

 .עכעלקילגמוא יד ףליה וצ ןעמוק ןענָאק לָאז לָאטיּפש

 ײּפש עסייוו ןיא ןָאטעגנָא ,סרעטסעווש-ןעקנַארק יד טימ םיריוטקָאד יד

 -לָאטיּפש ןיא ןגָארטעגרעבירא ץאלּפ-גאלשמוא ןופ ןבָאה ,ןטאלאכילָאט

 -רַאפ יד .ףליה ןבעגעג ייז ןוא ןדיי ענעסָאשעצ ןוא ענעגָאלשעצ ליפ ןיירַא

 סָאד ןענווועג ןבָאה ייז :רעדניק עניילק יו טיירפעג ךיז ןבָאה עטעדנווו

 עקנַארק יד טימ לָאטיּפש רעד זַא ,טרעלקרעד טָאה ןיײלַא שיבַאפ .ןבעל
 ייב .טעװעטַארעג ייז ןבָאה סופ ןיא רעדָא טנַאה ןיא ןליוק יד .ןבעל ןביילב

 עניילק א ךיוא טעװעטַארעג ךיז ץַאלּפ-גַאלשמוא ןופ ןבָאה טייהנגעלעג רעד

 -עגפיורַא םענעי ףיוא ןבָאה רעטסעװש-לָאטיּפש יד :ןשטנעמ עטנוזעג לָאצ

 ןערָאּפ ךיז ןפלָאהעגטימ טָאה רענעי ןוא טַאלַאכ-לָאטיּפש ןסייוו ַא ןפרָאװ

 ךיז םורֲא יֹױזַא ןוא עטעדנווורַאפ יד ןגָארטסױרַא ןוא ןביולקפיונוצ םייב

 .סאג רעד ףיוא רעדָא לָאטיּפש ןיא ןעמוקאבסיורא

 יד ,טרעיודעג טשינ גנַאל טָאה עטעװעטַארעג יד ןופ דיירפ יד רעבָא
 .טכיירגרעד ןיהַא ךיוא טָאה טסיופ-רעדרעמ

 א ר ר

 ירעד ןענעז סע ױזַא יו ,ןרָאװעג טרידיווקיל זיא לָאטיּפש רעד ױזַא יו

 -רעּפ רעצנאג רעד ןוא רעשדלעפ ,םיריוטקָאד ,עקנארק יד ןרָאװעג טעדרָאמ

 רענעי ןופ ענעבילבעג-ןבעל עכעלטע ןלייצרעד ,לָאטיּפש ןשידיי ןופ לַאנָאס

 קיצנייא יד ,ןאּפשנירג-טאטשרעבלאה עינָאעל יורפ יד רעדנוזאב ןוא טייצ
 : לטיּפַאק ןשיגַארט ָא-םעד ןופ תודע ענעבילבעג-ןבעל

 ,הטיחש רעסיורג רעד ןופ גָאט ןרעטצניפ ןיא ,טסֹוגױא ןט-22 םעד ,תבש
 ,ןעיורפ ,רענעמ ,עקנַארק טרעדנוה ךרעב ןענופעג לָאטיּפש ןיא ךיז ןבָאה
 רעד סָאװ ,רענייגיצ עקנַארק עכעלטע ךיוא ייז ןשיווצ ,רעדניק ןוא םינקז
 גָאט ןשיגַארט םעד ןופ ףיולרַאפ ןיא .ןלייה .וצ ןעמונעגנײרַא טָאה לָאטיּפש
 סָאװ ,עטנוזעג ךיוא ןוא עקנארק ךָאנ טימ ןגיטשעג קיכאפליפ לָאצ יד זיא
 -לָאטיּפש רעד טָאה גָאט ןצנַאג ַא .ץַאלּפיגַאלשמוא ןופ טעװעטַארעג טָאה'מ
 -ַאבמוא ןביילב ייז זַא ,עיזוליא יד טַאהעג עקנַארק יד ךיוא יו ,לאנָאסרעּפ
 ןרָאװעג ןפאשעג זיא סע ןעוו ,טכאנראפ גָאט ןבלעז םעד ןיוש רעבָא .טריר
 -עג ןבילקעגּפָא ןענעז סָאװ ,רענעמ-רעטעברַא יד רַאפ ָאטעג עניילק סָאד
 רָאטקעריד-לָאטיּפש םעד .ןלױפַאב שיבַאּפ טָאה ,עיצקעלעס רעד ייב ןּרָאװ
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 ןיא ןײגרעבירַא ןוא לָאטיּפש ןיא טרָאדיווװ ןייז ןזָאלרַאפ וצ לעבעל ר"ד

 לָאטיּפש רעד ךיוא זא ,גָאזנָא ןא ןעזעג ןעמ טָאה םעד ןיא .ָאטעג םעניילק

 .ןרעוו טרידיווקיל טעוו
 םעד לעװ ךיא :ןילת םעד טרעפטנעעג ץלָאטש טימ טָאה לעבעל ר"ד

 -סעווש עקנַארק עניימ ןופ לרוג םעד ןלייט ליוו ךיא ,ןזָאלרַאפ טשינ לָאטיּפש

 ,רעדירב ןוא רעט

 ןוא ןבעל ןשיוװצ ןענופעג ךיז תעל-תעמ ייווצ לָאטיּפש רעד טָאה ױזַא

 ,ןדערנייא טלָאװעג ךיז ןיילא טָאה ןעמ סָאװ ,סעיזוליא ענייש ןשיװצ ,טיוט

 טימ עיצוטיטסניא-לייה ַאזַא ןעגנערבוצמוא ןגַאװ טשינ ןלעוו רעדרעמ יד זַ

 .ןטייז עלַא ןופ טרעולעג טָאה סָאװ ,טיוט ןופ ןטָאש ןשיווצ ןוא -- עקנַארק

 -מוא ןופ תונברק עטצעל יד ןעוו ,גָאטיײב טסוגיױא ןט-24 םעד ,קיטנָאמ

 רעקנילבערט םוצ ,עּפמַארדזַאב רעד וצ טריפעגּפָא ןרָאװעג ןענעז ץַאלּפ-גַאלש

 ןוא עשטייד עדנַאב ַא ןופ ןרָאװעג טרעגַאלַאב לָאטיּפש רעד זיא ,גוצ-ןטיוט

 .ןײלַא שיבַאפ ןילת-טּפיוה ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא רעדרעמ עשיניַארקוא

 -רעּפילָאטיּפש ןופ ןוא עקנַארק ליפ ױזַא ןופ קילבנָא רעד זַא ,סיוא-טעז

 םעד ןיא ןָאטעגישימ א לסיב ַא טָאה ןטַאלַאכ עסייוו ערעיײיז ןיא לַאנָאס

 -תוריתס ןלעפאב סױרַא טיג רע ןוא טסידַאס ןקיטולב םעד ןופ ּפָאק ןשיחצור

 .ןקידרעירפ םעד ּפָא טפור לעפַאב רעיינ רעדעי ,עקיד

 ,ףױהילָאטיּפש ןיא ןײגסױרַא ןלָאז עקנַארק עלַא זַא ,רע טלעפַאב ױזַא

 ,ןטעב ערעייז ןיא ןגייל ךיז ןלָאז עקנַארק עלַא ,ןיינ :ּפָא סָאד רע טפור דלַאב

 רעדעי ןייגניירַא םיריוטקָאד יד רע טסייה לעּפַאב ןקידרעטייוו ַא ןיא

 םיריוטקָאד יד ןופ טייהנזעונָא ןיא ןוא ,עקנַארק ענייז וצ ,גנולײטּפָא ןייז ןיא

 יד ,ןטעב יד ןיא עקנַארק עקידנגיל יד ףיוא יירעסיש ַא ןענעּפע רע טלעּפַאב

 ערעייז טליטשעגנייא ןבָאה רעװעג-טנַאה ןופ ןסָאש עטקַאהעגּפָא ,עצרוק

 .סנבעל ערעייז ןסירעגרעביא -- ןצכערק

 עקניגנוי ןעצ ןענופעג ךיז ןבָאה גנולײטּפָא רעשיגָאלָאקעניג רעד ןיא

 רעשיחצור רעד ףיוא ןעמוק וצ קילגמוא סָאד טַאהעג ןבָאה סָאװ ,רעדניק-גיוז

 עמאמי-עטאט ערעייז .קירוצ םישדח טימ רעדָא ,ןכָאװ טימ ,געט טימ טלעוו

 ײּפש ןיא ןעמוקַאבנײרַא ךעלעבלעווש ערעייז ,שפנ-תריסמ סיורג טימ ןבָאה

 -בערט ןייק ןרָאװעג טריטרָאּפסנַארטּפָא ןענעז ןיילַא ייז רעדייא ,ןיירַא-לָאט

 קידנטלַאה ,רעקנוב ןשידרערעטנוא ןיא ךיז ןזָאלּפָארַא ןרַאפ רעדָא ,עקניל

 טעװעטַארעג ןענעק ךעלרעדניק יד ווו ,טרָא ןטסרעכיז ןרַאפ .לָאטיּפש םעד

 ןופ ,טַאטשרעבלַאה-בוטיםוי הרש ןופ ךעלרעדניק יד --- ייז ןשיווצ .ןרעוו

 -נא ןוא ןאמיינ-יקסנישאדאר הכרב ,שטיווָאקנעב עקבאס ,שזראקעיּפ הנח

 ןיא לוק ַא סעדעי טלייטעגנייא ןעמוקַאב ןבָאה ךעלעבלעווש יד .ערעד

 ,לצרעה

 ;לעּפַאב רעקידרעטייוו ַא טלאפ ,עקנַארק יד טימ ךיז טקיטרַאפעגּפָא
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 "רעּפ ןצנאג ןטימ רעטסעווש-ןעקנארק ,רעשדלעפ ,םיריוטקָאד עלא --

 ,ףױה-לָאטיּפש ןפיוא ןײגסױרַא ןלָאז לַאנָאס

 ךירנעה ר"ד טנַאװ רעד ייב עייר א ןיא טלעטשעגסיוא ןרעוו ףיוה ןפיוא

 ר"ד ,ץרַאװש לואש ר"ד ,יקסווָאזאלג ןָאעל ר"ד ,ןוז ןוא יורפ ןייז טימ לעבעל

 -רעירפ ַא ןיא ,ףוס םעד קידנליפרָאפ ,טָאה רַאפלעב ר"ד) םיובנענעט המלש

 ףרָאד ַא ןיא ךיז ןטלַאהַאבסיױא ,ָאטעג ןופ ןעמוקַאבסױרַא ךיז טכַאנ רעקיד

 רעשדלעפ עטלא עטבילאב ייווצ יד ,(דרָאמטסבלעז ןעגנאגאב רעטעּפש ןוא

 ,ןַאמדירפ עגייפ רעטסעװשדןעקנַארק יד ,םיובנענעט בקעי ןוא גרעבלַא ףסוי

 ,שזדָאל ןופ ןײטשּפע ,גרַאב הקבר ,גרעבלַא עשזדע ,שטיװָאניבַאר הרש

 עטלעטשעגנָא-לָאטיּפש עגנוי יד ,ןַאמצלַאז עלָאל לָאטיּפש ןופ עקטנַארָאבַאל

 ,ערעדנַא ךָאנ ןוא ןאמריפאש עקנארב ,טַאלבדלָאג הרובד ,ןיקמעט עשעצ

 ,לָאטיּפש ןיא טעברַאעגטימ ןבָאה סָאװ

 -- ?טנוה-טּפיוה, םעד ןבעג ליוק עטשרע יד טלעפַאב שיבאפ ןילת רעד

 ןעמַאזוצ רעטשרע רעד טלַאפ רע ןוא -- לעבעל ר"ד םעד ןפורעג טָאה רע יו

 ףיוא ןפורסיוא יד טימ רעװעג-טנַאה ןופ ןסָאש עצרוק יד ןופ ,יורפ ןייז טימ

 ךייא ןלעװ קלָאפ עשיליוּפ ןוא עשידיי סָאד ,רעדרעמ ךייא טוט ַא : ןּפיל יד

 !ןבעלרעביא

 ,רעשדלעפ ,םיריױטקָאד עלא ןסָאש עטקאהעגּפָא ,עצרוק יד ןופ ןלאפ סע

 ,עלַא ןעמוקעגמוא ןענעז ייז טימ ןעמַאזוצ .רעטעברַאטימ עלַא ןוא רעטסעווש

 עקנַארק יד טימ לָאטיּפש םעד ןלעװ רעדרעמ יד זַא ,טביולגעג ןבָאה סָאװ

 יד ןיא ןטלַאהַאבוצסיױא ךיז ץוש טכוזעג טרָאד ןוא ןעגנערבמוא ןגָאװ טשינ

 ןשיווצ ,רעטעברַאטימ סלַא רעדָא ,עקנַארק סלַא קידנרילומיס ,געט עטצעל

 עדָארבָאנראשט לרעב ,לחר רעטכָאט רעגנוי ריא טימ ןאמצלאז רתסא --- יז

 ,ערעדנַא ךָאנ ןוא ןַאּפשנירג ַאווע ,טַאטשנזייא-ןיוועל יורפ ,יורפ רעד טימ

 יַּפשמ עקידתופתוש ןייא יו טבעלעג ָאד ןשטנעמ יד ןבָאה גנַאל טייצ ַא

 ןעמאזוצ..רעטעבראטימ יד ,רעטסעווש יד ,רעשדלעפ יד ,םיריוטקָאד יד :הח

 -מוא יד ןפלעה םייב ,עביל טימ ,ןבעגעגרעביא ,יירט טעברַאעג אתורבחב

 טלעוו רעד ןופ קעווא ןעייג ייז .ָאטעג ןיא עכעלקילגמוא יד ןופ עטסכעלקילג

 עלַא -- ןטייווצ ןיא רענייא טרעמַאלקעגנייא ,ןעמַאזוצ עלַא ,אתורבחב ךיוא

 עטיירגעגוצ ןיא יו ,ןעלטיקילָאטיּפש עסייוו ערעיײיז ןיא ןָאטעגנָא ייז ןלַאפ

 -ַאלק ףוג ןייא ,ןטייווצ ןפיוא טלַאפ רעּפרעק ןייא .עּפוק ןייא ףיוא ,םיכירכת

 ןרעטנוא ,ןעמולב ןוא סנירג ןשיווצ -- סָאד ןוא ,ןטייווצ ןיא ןייא ךיז טרעמ

 עטלַארטשעצ עלופ ַא ןופ ןענייש םייב ןוא למיה ןעיולב ןרָאלק ןקיטכיל

 ךיז ןליּפש ןלַארטש סעגנעמ עריא סָאװ ,ןוז-גָאטימכָאנ עקידרעמוז-טעּפש
 ןעלטיק עסייוו עקידנדנעלב יד ןיא ָאד ,ךיז ןעלגיּפש ןוא שירעפיטש ױזַא

 ,טולב ןקידנצנַאלג-שירֿפ םעד ןיא ָאד ןֹוא ,ןשטנעמ עּפֹוק עקידססוג יד ןופ

 ןייא ןיא סיוא ךיז טשימ ,עשזולַאק ןייא ןיא ןטייז עלַא ןופ טמָארטש סָאװ
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 טפיול ןוא ףױה-לָאטיּפש ןופ דרע עצרַאװש יד ןָא טקנירט ,עלעכייט טיור

 -- טרעווילגרַאפ ,טליקרַאפ טרעוו סע רעדייא ,ךיז טלייא ,רעלענש ,רעטייוו

 יד ןופ ןעלצרָאװ יד ןעקנירטנָא ןוא דרע רעד ןיא רעפיט ךיז ןבָארגוצניײא

 .ןטרָאג-לָאטיּפש םעד ןריצַאב סָאװ ,ךעלעמילב ןוא ןסקיוועג ליפ
 ןײלַא טָאה סָאװ ,שיבַאפ ,עסַאר-רעדרעמ רעד ןופ ןילת רעשיּפיט רעד

 ןופ קילבנָא ןיא -- ןדירפוצ זיא ,לָאטיּפש ןיא הטיחש רעד טימ טריפעגנָא

 ,רוכיש שממ רע זיא ,טולב ןסָאגרַאפ ליפ ױזַא ןוא ןשטנעמ עטיוט ליפ ױזַא

 טולב טימ ןפָאלרַאפ טור -- ףוצרּפ עפמעט סָאד ,ןצנַאלג ןגיוא עשיחַצור יד

 ןוא דַארעמַאק ןטסטנעָאנ ןייז טעלג ןוא רע טלטרעצ טייחנדירפוצ ןופ ןוא

 רעד וצ ּוצ םיא טריפ רע .טנוה-ףלָאװ ןזייב ןקיסאר-ןייר םעד ,רעטעבראטימ

 ןשיטניה םעד ןופ ,דַארעמַאק ,קנירט, :םיא טלעפַאב ןוא טולב עשזולַאק

 .טולב ןעמערַאוו ןשירפ םעד ןופ ןָא ךיז טקנירט טנוה רעד ךיוא ןוא ,"טולב
 י.י .ראאא

 ךיז ןבָאה ןינבילָאטיּפש ןופ רעטצנעפ ןוא ןריט עטלַארּפעגפיױא יד ןופ

 "מוא יד ןופ ןפורסיוא-יודיו עכעלרעמָאי סױרַא-סַאג רעד ףיוא טייוו ןגָארטעג

 סָאװ ,ןפור-ספליה עטלפייווצראפ ,ןטעב ערעייז ןיא עקנארק עטסכעלקילג

 -רעביא ןבָאה ןסָאש-רעװלָאװער עצרוק יד .טרעהעג טשינ ייז טָאה רענייק

 ןעלכרָאכ טקיטשרַאפ ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ייז ןוא ןפור עכעלרעדיוש יד ןסירעג

 עטקיטשרַאּפ יד ןופ ןרָאװעג ןטלאהעגרעטנוא זיא סָאװ ,ןעייוו-הסיסג ןופ

 -נעָאנ רעד ןופ ןגָארטעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןפורסיוא עכעלרעדיוש ןוא ןצכערק

 ײּפש ןופ טנַאװ רעד ייב עּפוק-ךשטנעמ רענעסָאשעצ רעטליונקעגנָא רעט

 ,עינָאפמיס-ןטיוט רעכעלרעמָאי ןייא ןיא טשימעגנעמַאוזצ ךיז ןוא ןינב-לָאט

 ןצנַאגניא זיא סע זיב ,רעטפמעדעג רעליטש לָאמ עלַא ןרָאװעג זיא סָאװ

 ללח ןטילגעגנָא ןביוט ןיא ןדנווװשרַאפ ןוא ןעגנַאגעגסיױא ,ןרָאװעג ןשָאלרַאפ

 .גָאט-רעמוז ןסייה םענעטלָאשרַאפ ןופ
 טי .קאט אט משא

 ןעגנערבמוא םייב ,ָאד ךיוא טָאה קינכעטידרָאמ עשטייד עקיטולב יד

 ,ךעלרעדניק יד ןופ םיפוג ענעסָאשעצ יד :טעברַאעג ךעלטקניפ ,לָאטיּפש םעד

 ייז ,טליקעגּפָא ןעוועג טשינ ךָאנ ןענעז לַאנָאסרעּפ ןופ ןוא עקנַארק יד ןופ

 -עגפיורא ייז ןענעז ןיוש ןוא סעיסלוװנָאק-הסיסג ןיא ןפרָאװעג ךָאנ ךיז ןבָאה

 ענעּפָא עסיורג יד ףיוא ,השבלהילָאטיּפש עסייוו ערעייז ןיא ,ןרָאװעג ןפרָאװ

 טרַאװעג ןבָאה ןוא טיירגעגוצ ןעוועג ךָאנ רעירפ ןופ ןענעז סָאװ ,רענעגעוו

 ,רעױט-ָאטעג םייב ייז ףיוא

 עכעלרעדיוש יד ןריפוצסיוא ןרָאװעג ןעגנוווצעג זיא יײצילָאּפ עשידיי יד

 ןדָאלנָא ןוא ןטעב ערעייז ןופ עקנַארק ענעסָאשרעד יד ןעיצסירַא ןּופ טעברַא

 -קָאד ףיוה ןפיוא עּפוק ענעסָאשרעד יד טימ ןעמאזוצ ,רענעגעוו יד ףיוא יז

 רעסיוא .לאנָאסרעּפ-לָאטיּפש ןוא רעטסעווש-ןעקנארק ,רעשדלעפ ,םיריוט
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 -עג, ךיז ןײלַא םיחצור יד ןבָאה ייז טימ ,ךעלרעדניק ךעלציּפ עניילק יד

 עכעלטע וצ ,ךעלעטעב יד ןופ טּפעלשעגסױרַא ייז ךעלסיפ יד ייב ,"טליּפש

 ןוא ךעלעּפעק עקידנעגנעהּפָארַא טימ ןגָארטעג ייז ,טנַאה-רעדרעמ ןייא ןיא

 עניילק ענעטכָאשעג יװ ,ןגָאװ םענעדָאלעגנָא ןפיוא ןפרָאװעגפױרַא ייז ױזַא

 יז ןענעז ,ןסַאג עטבעלַאב יד ךרוד ,רענעגעוו ענעּפָא יד ףיוא .ךעלעדניה

 ןעוועג רעירפ ןופ ןיוש ןענעז סע וװ ,םלועי-תיב ןפיוא ןרָאװעג טריפעגּפָא

 ןפיוא ןזיוװַאב ךָאנ ןבָאה ייז .רעבירג-םירבק ענעבָארגעגסױא טיירגעגוצ

 טימ ןענעכייצרַאפ וצ ,טריפעגכרודַא ייז טָאה ןעמ ווו ,ןסַאג יד ןופ קורב

 ןופ עטכישעג יד ,ּפָארא רענעגעוו יד ןופ טפירטעג טָאה סָאװ ,טולב רעייז

 .םוקמוא רעייז

 ןוא ןשאוועג--ןגער רעד ,ביוטש ןגָארטעג טניוו רעד טָאה טייצ רעגנאל א

 ךעלשקשטיריטולב יד ןקעמוצּפָא ןעגנולעג ייז זיא סע זיב ,טנקירטעג ןוז יד

 .ןסַאג רעצעלדעש יד ןופ קורב ןופ

 ןַאמצלַאז עלָאל :טעװעטַארעג טלָאמעד ךיז ןבָאה הטיחש ָא-רעד ןופ

 יַארָאבַאל-לָאטיּפש ןיא טעברַאעג טָאה סָאװ ,(ןַאמצלַאז םולש ןופ רעטכָאט)

 ןוא דרע רעד ףיוא ןלַאפעגמוא ,עװכַאּפ ןיא ליוק ַא ןעמוקַאב טָאה יז .םוירָאט

 רעטומ ריא ןופ םיפוג ענעסָאשעצ יד טימ ןרָאװעג (קעדעגוצ ךיילג זיא יז

 םעד ,רעירפ געט ייווצ טימ ןבָאה סָאװ ,לחר רעטסעווש רערעגנוי ןוא רתסא

 -קעװַא ןכָאנ .לָאטיּפש ןיא שינעטלעהַאב ַא ריא ייב ןענופעג ,תבש ןשיגטרט

 -יוט עּפוק רעד רעטנוא ןופ טכײלשעגסױרַא ךיז יז טָאה רעדרעמ יד ןופ ןייג

 ,ריפ עלַא ףיוא ,ןטױלּפ ןוא רענטרעג ךרוד ,ןגעוו-רעטניה ךרוד ןוא- עט

 ןוא םילוגלג ענעדישרַאפ טכַאמעגכרודַא ,ָאטעג םעניילק ןיא טעזױּפעגניײרַא

 -ךעש ייב ףרָאד ַא) עלָאּפָא ןיא שינעטלעהַאב א ןענופעג טָאה יז זיב ,תונויסנ

 ,הריסמ ַא ךרוד ,גנואיײרפַאב רעד רַאפ טנעָאנ ןיוש ןוא ,ןדיי ךָאנ טימ (ץעל

 .שינעטלעהַאב רעייז ןיא ןעמוקעגמוא ןעמַאזוצ עלַא ןוא ןרָאװעג טקעדנַא

 -ארעג זיא סָאװ ,יודנאל ףסוי טאקָאװדא ןופ יורפ יד ,יודנאל עשזור

 ךיז טרָאד ,לַאנַאסרעּפ-לָאטיּפש ןכרוד תבש ןשיגַארט םעד ןרָאװעג טעוװעט

 טָאה םיחצור יד ןופ טקרעמַאבמוא ,רעטסעװש-ןקנַארק סלַא ןטלַאהַאבסיוא

 ןוא רענטרעג ךרוד טרָאד ןופ ,ןטרָאג-לָאטיּפש ןיא ןעמוקַאבנײרַא ךיז יז

 געט ייווצ טימ זיא יז וו ,ָאטעג םעניילק ןיא ןעמוקַאבנײרַא ךיז לעדלעפ
 -תיב ןפיוא ןרָאװעג ןסָאשרעד ןעיורפ קיצנַאװצ ןוא טכַא ךָאנ טימ ,רעטעּפש

 .ןשיבאפ ןופ לעפאב ןטיול ,םלוע

 -על ר"ד ןופ ןוז ,לעבעל קעטיוו רעגנוי רעד טעװעטַארעג ךיז טָאה סע

 -טנא וצ ןעגנולעג עיצוקעזקע רעד ראפ ןטונימ עטעצל יד ןיא זיא םיא .לעב

 טייצ ערעגנעל ַא טרעטַאמעגּפָא ךיז טָאה רע .ןטרָאג-לָאטיּפש ןכרוד ןפיול
 ןלַאפעגניירַא ףוס-לכ-ףוס ןוא ,ןשינעטלעהַאב ןוא רעדלעוו ענעדישרַאּפ ןיא
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 ייז ןופ ןוא יײצילָאּפ רענעטַאנַארג רעשיליוּפ רעד ןופ לגענ עקיטולב יד ןיא

 ,ןעמוקעגמוא

 -נירג עינָאעל יורפ ,הטיחש רעמַאזיורג רענעי ןופ ענעבילבעג-ןבעל יד

 יו סיוא-טעז סע .הליגמ עקיטולב יד זנוא טלייצרעד טַאטשרעבלַאהדןַאּפש

 תודע ןַא ןביילב שטָאכ לָאז סע ,רַאפרעד טגרָאזעג ןבָאה לָאז ןיילַא החגשה יד

 יוזא יו ,טלעוו רעד ראפ ןלייצרעד לָאז סָאװ ,הטיחש רעקידארומ רענעי ןופ

 ןופ קלָאפ טייוצ ַא טעדרָאמעגסױא טָאה -- עשטייד סָאד -- קלָאפ ןייא

 ןוא עקנַארק ענייז טימ ,םינקז ןוא רעדניק-גיוז ענייז טימ ,ןיילק זיב סיורג

 עקיטפניק יד ןלעטשוצנגעקטנַא ידכ -- טנידַאב עקנַארק יד ןבָאה סָאװ ,יד

 -ָארּפ-ליורג ןביירט ןדיי זַא ,ןגָאז ןוא ןביולג טשינ ןלעװ סָאװ ,רשוי-יצילמ

 ,קלָאפ קידלושמוא ןַא ןצומשַאב ןוא עדנַאגַאּפ

 ןופ תבש ןשיגַארט םענעי זיא טַאטשרעבלַאהדַאּפשנירג יורפ ךיוא

 קידנעוטנָא .לַאנַאסרעּפ-לָאטיּפש ןכרוד ןרָאװעג טעװעטַארעג טסוגױא ןט"-2

 -נָאמ .רעטסעווש-ןעקנארק סלא טרילומיס יז טָאה ,טאלאכ-לָאטיּפש ןסייוו א

 ןבירטעג יז זיִיְי עלַא טימ ןעמַאזוצ ןעוו ,לָאטיּפש ןיא הטיחש רעד תעב ,קיט

 יד ןופ טקרעמַאבמוא ,יז טָאה ,ןסיש םוצ טנַאװ-עיצוקעזקע רעד וצ ןרָאװעג

 יד ןשיווצ ןטלַאהַאב ךיז ,ןטרָאג-לָאטיּפש ןיא ןעמוקַאבניײרַא ךיז ,םיחצור

 טכַאמעגכרודַא ,ָאטעג םעניילק ןיא ןעמוקעג ןגעוו-רעטניה ךרוד ,ןסקיוועג

 ףיייי סרעק;וב עשידרערעטנוא ןיא טייצ רענעי ןופ םונהיג ירודמ העבש עלַא

 ןופ םיטרּפ עכעלרעדיוש יד רעביא זנוא טיג יז -- ןוא "טייז רעשירַא, רעד

 ןופ האווצ עטצעל ַא יװ זנוא רַאפ טגנילק סָאװ ,עידעגַארטילָאטיּפש רעד
 -קָאד עלעדייא יד ןופ .ןרָאװעג טקינַײּפרַאפ טרָאד ןענעז סָאװ ,םישודק עלַא

 עביל טימ ןבָאה סָאװ ,רעטעבראטימ עלא ןוא רעטסעווש ,רעשדלעפ ,םיריוט
 עקילייה יד ןַאטעג ןבעל רעייז ןופ ןטונימ עטצעל יד זיב שפניתריסמ ןוא

 ָאטעג ןיא רעטסעוװש ןוא רעדירב עטסכעלקילגמוא יד ןפלעה ןופ טעברַא

 קלָאפ עשידיי סָאד ,, ,!!רעדרעמ יד טוט א, :ןפורעגסיוא קידנבראטש ןוא

 -ָארבעצ ,עקנַארק עטקיניײּפרַאפ עלַא ןופ האווצ יד ;"ןבעלרעביא ךייא טעוו

 טָאה טיוט רעד ןוא ןטעב ערעייז ףיוא ןרָאװעג ןסָאשרעד ןענעז סָאװ ,ענעכ

 רעד רַאפ הללק עטצעל רעייז ןּפיל עטכַאמשרַאפ ערעייז ףיוא טרעווילגרַאפ

 ,עקיגָאט יד ,ךעלעבלעווש עניילק יד ןופ האווצ יד ןוא ,טלעוו רעשיחצור

 ןייק ךעלמיכאלמ יװ ןבָאה סָאװ ,םיקנויו םיללוע עקידמישדח ,עקידנעכָאװ

 -מוא סָאד טאהעג ןבָאה יז סָאװ ,סָאד רעסיוא ,ןעגנאגאב טשינ ךָאנ דניז םוש

 ןבָאה ןוא הפוקתירעלטיה רעקיטולב רעד ןיא ןדיי ןרעװ וצ ןריובעג קילג

 תעב ,ןַײרַא'ךעלע עה עטראצ ,עכייוו ערעייז ןיא ןליוק ןעמוקַאב רעבירעד

 עלעכיימש ןסָאגע: יז ַא טימ ,ךעלעטעב עסייוו ערעייז ןיא ןנעלעג ןענעז ייז

 -עג ,ךעלעפיל עּני יד טימ ןגיווװַאב קידנעלמירד ,ךעלמינּפ-םיכאלמ יד ףיוא

 יּפָא ןעוועג ןיוש ! עז סָאװ ,סעמַאמ יד ןופ ןטסורב יד ןגיוז ייז יו טמולח
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 ןוא עטעדנעשעג עלַא ןופ האווצ יד -- עקנילבערט ןייק טריטרָאּפסנַארט
 ! ןלייצרעד ,ןלייצרעד ,ןלייצרעד :ןליװ ןייא טַאהעג ןבָאה סָאװ ,עטקיניײּפרַאפ
 !!!ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק ,ןעקנעדעג

 ם יש רוי ענייז ןוא לשזרַא רֶשֵא 2

 -רעג ןיא טקורעגניײרַא טייטש סָאװ ,24 עגולד ףיוא זיוה עקידתונכש סָאד

 ןופ ןרָאװעג טיובעגפיוא זיא ןוא סַאג רעקידעכָאװ רעד ןופ טלײטעגּפָא ,לדנט

 עכעלטע טימ גרעבדלָאגינ-לשזרא החּפשמןטַארקָאטסירַא עקידסוחי יד

 טייטש סע ,ןבילבעג ץנַאג זיא ןוא לזמ טַאהעג ךיוא טָאה ,קירוצ רָאי קילדנעצ

 ןייז ןֹוָפ טְמּולח ןוא רעמײביןַאטשַאק עטלַא ענייז ןופ ןטָאש ןיא לָאְמֲא עוו
 | .סוחי ןקילָאמַא

 טַאהעג זיוה סָאד טלָאװ ,ןדער ןענעק ןוא רעליימ ןבָאה ןלָאז רעזייה ןעוו
 טלייצרעד טלָאװ סע .סעטכישעג עטנאסערעטניא ליפ רעייז ןלייצרעד וצ

 טבעלעג ןוא ןטכָאלפעגנעמַאזוצ ךיז ןבָאה ךַאד ןקיזָאד םעד רעטנוא ױזַא יו

 עשידיי עשיטַאמגָאד ,רעגייטש רעשידיי-טלַא רעטכע גניליווצ ַא יו םולשב

 .ןטייקיינ עשיאעּפָאריײא עטסנרעדָאמ טימ ןעמַאזוצ סעיצידַארט

 עֶנעֶפָא יד ךרוד ןרעה טפָא ןעמ טגעלפ גָאטימכָאנ ןקידרעמוז ַא ןיא

 ןופ ןגָארטעג ךיז טָאה סָאװ ,ןוגינ-ארמג ןקידנגָאנ-ךעלגנאב םעד רעטצנעפ

 ,גרעבדלָאגיײנ ילתפנ 'ר רעטלַא רעד ןסעזעג זיא סע ווו ,גנוניווו לייט רעד

 ןוא סױרַא ךיז ןגָארט רעטצנעפ ןטייווצ ןופ דלַאב ןוא .לשזרא רשא 'ר רעדָא

 -לעדנעמ רעדָא ,סיקסווָאקיישט ןופ רענעט-ריװַאלק סַאג יד ןעגנילקרַאפ

 | ,רעדניק ערעייז ןופ טליּפשעגסיױא ,סעיציזָאּפמָאק סנָאס

 ןטשרע ןיא ָאד :ןייא ךיז ןרעה ,ןדיי עמורפ ,עטלַא ּפָא ךיז ןלעטש סע

 ,ןעלסקַא יד טימ ןבייה ,ליטש סעּפע ןעשטּפעש ,ןטייווצ ןיא ָאד ,רעטצנעפ

 ןעייג -- ןוא םיכרד עשילרעטסיוא :טײדַאב סָאװ ,גנוגעװַאב-טנַאה ַא ןכַאמ
 | .רעטייוו

 ענייש יד טשרוד טימ ןעגנילש ,"עקיטנייה , עגנוי ּפָא ךיז ןלעטש סע

 .רעטצנעפ ענעּפָא יד ןיא ןײרַא האנק טימ ןקוק ןוא רענעט-ריװַאלק

 ,לציא 'ר דיי םענייש ןוא תיבה-לעב םענעעזעגנָא םעד ,רעטָאפ ןייז ייב

 "ןרעל ַא ןעוועג ןוא גנואיצרעד עזעיגילער-גנערטש א ןעמוקַאב רשא טָאה
 ןופ םעדייא רעד ןרָאװעג רע זיא רָאי ןצכַא וצ .ּפָאק ןפרַאש א טימ רוחב
 לדנעמ 'ר ,ןיבר רעווָאסיראּפ םייּב דיסח םענעעזעגנָא ןוא ריבג רעילאוועקסנָאק
 ןייז ךָאנ ןרָאי עטשרע יד ןיא רשָא ךיוא זיא רעווש ןטימ ןעמַאזוצ .רעייֵב
 -עג טשינ גנַאל טָאה סָאד רעבָא ,תודיסח ןעוװַארּפ ןיבר םוצ ןרָאפעג הנותח
 רעיירֿפ רעד טימ ןרָאװעג ןסירעגטימ דלַאב זיא לשזרא רעגנוי רעד : טרעיוד
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 לשזרָא רֶׁשֶא

 -עג ןקז רעקירָאי;0 רעד
 דיצ ןוא רעכעלט אשלעז

 = השמ -- ןקסע רעשיטסיִנ
 ןיז טימ טַאטשנזײא עבַא
 עטיא יורפ

 יב ןרָאװעג טריפעגקעווִיו
 ןײק עיצקא רעטשרע רעד
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 גוצ"ןטיוט רנקניישפערש :ףוצ :טריפ ןעמ



 "מול ליפ ןיא ןסירעגניײרַא טייצ רענעי ןיא ךיז טָאה סָאװ ,גנֹוגעװַאב"הלכשה
 עקרַאטש ַא טַאהעג לשזרא ןגנוי ןפיוא טָאה רעדנוזַאב .ןזיירק עשידיסח-שיד

 ןכעלטנגוי טימ ךיז טָאה רע .םזינויצ ןשיטילָאּפ ןופ םוקפיוא רעד העשּפה

 ןקסע רעויטקַא ןַא ןבילבעג ןוא גנוגעוװַאב רעד ןיא ןפרָאװעגנײרַא ןערב

 .ןֿבעל ץנַאג ןייז

 םעד ךיז ןופ ןפרָאװעגּפָארַא לשזרא טָאה ןבעל רעגייטש ןקידרעירפ ןופ

 רעד ייב ןטלַאהעג רעטייוו ךיז רעבָא ,טסַאלַאב ןשירעבױלגרעבָא ןקירעביא

 וליפַא ,שדוק-ירפס עקיטכיוו ערעדנַא ןוא ארמג טנרעלעג רעטייוו ,עיצידַארט

 טנעיילעג קיטייצכיילג רעבָא ,רפס שידיסח ַא ןיא ןקוקוצנײרַא האנה טַאהעג

 עטָאּפַאק עגנַאל יד ןפרָאװרַאפ טָאה רע .ךוב שידיי ןוא שיאערבעה ןרעדָאמ ַא

 ןעווארּפ ןיבר םוצ טָאטשנָא ןוא שיאעּפָאריײא ןָאטעגנָא ךיז ןוא למיירטש ןטימ

 ןרָאפנעמַאזוצ ןוא ןצנערעפנָאק עשיטסינויצ ףיוא ןרָאפעג רע זיא -- תודיסח

 .םזינויצ ןעווַארּפ ---

 לשזרא רשָא זַא ,ליטש רעד ןיא ןעקשוש ךיז ןשיווצ ןגעלפ ןדיי עמורפ

 ...ל"ר קַאװטיל ַא יו טקנוּפ ,שאר יולגב ארמג טַאלב ַא טנרעל

 "םירפס רענעבמעד רעסיורג ןייז ןיא ,טעניבַאק ןיא לשזרא רשֲָא 'ר ייב

 -עגנעמאזוצ שינַאגרָא יו ,םולשב ןענַאטשעג סעצילָאּפ יד ףיוא ןענעז ,קנַאש

 -נובעג רעדעל ןיא יד ,ןטייווצ ןבעל סנייא ,רעטסעווש ןוא רעדירב ענעסקַאוװ

 -יצנע רעשיאערבעה רעיינ רעד טימ ןעמַאזוצ ס"ש רענליוו ןופ ס'ארמג ענעד
 ,"חובבלה תבוח, ,"ירזוכה,, ,"םיכובנ הרומ , םירפס עטלַא יד ןבעל .עידעּפָאלק
 -סיוא עטסעיינ יד ןוא "הפוקתה,, ןרעמונ עטצעל יד תונכשב ןענַאטשעג ןענעז

 'ר ןופ "יול תשודק,, רעד ;םיריש סיקסווָאכינרעשט ןוא סקילַאיב ןופ ןבַאג

 .?דנַאלײנטלַא, סלצרעה וצ טעילוטעגוצ רעוועשטידרעב קחצי יול

 םולשב ױזַא ןענַאטשעג ייז ןענעז קנַאש-םירפס ןייז ןיא זיולב טשינ ןֹוא
 ךיוא .טייצ רעיינ ןוא רעטלַא רעד ןופ תורצוא עקיטסייג יד שינָאמרַאה ןוא
 -סגנוניוו עכיילג טַאהעג "ץנעי, יא ?סָאד , יא טָאה ּפָאק ןעיורג ןייז ןיא
 רשא 'ר ןעוװו ,קידנעטש ןוא .עטייווצ סָאד טצנאגרעד טָאה סנייא ,טכער
 טימ ןרָאװעג טײלגַאב סָאד זיא ,טלייצרעד סעּפע רעדָא ,טדערעג טָאה לשזרא
 ַא טימ ןטכָאלפעגכרודַא ,קורדסיוא ןשיכ"נת ,לטרעוו"ארמג קידהיפירח א
 .קנַאדעג ןעיירפ ןשיליכשמ ַא טימ טשימעגוצ ,על'השעמ שידיסח טרעפעפעג

 -עג ןוא טייצ טַאהעג קידנעטש לשזרא רשָא 'ר טָאה ,ןלייצרעד וצ ףיוא
 ןייז ןָאטעג רע טָאה ,ןעמונרַאפ קרַאטש ןעוועג זיא רע ןעוו ןליּפַא ,דלוד
 / ןוא שינעעשעג רעדעי ייב ,טייהנגעלעג רעדעי ייב .טלייצרעד ןוא טעברַא
 -נעטש טָאה סָאװ ,לטרעוו רעדָא ,על'השעמ טסאפעגוצ א טלייצרעד -- עיצקא
 ,לטניּפ ןיא ןפָארטעג ףרַאש קיד

 ,קנַאב-םירחוס ןיא רעדָא ,טפעשעג-ןזייא ןייז ןיא ןעמוקעג דיי ַא זיא
 רעירפ רע טָאה -- ןינע ןכעלטפעשעג ַא ןגעוו ,רָאטקעריד ןעוועג זיא רע וו
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 טַאהעג דיי ַא טָאה ;לשזרַא רשָא 'ר ןופ לטרעוו-הרות א ןרעהסיוא טזומעג

 שינעיירדרַאפ ַא ,ןטפעשעג יד ןיא שינרעטנָאלּפרַאפ א ,ץרַאה רעווש ַא סעּפע

 יךודיש א רעדָא ,םישרוי ןשיווצ טקילפנַאק-השורי א ,טמַאירעייטש ןטימ

 סָאװ ,הצע יד .הצע ןַא ןגערפ לשזרא רשֶא 'ר וצ ןעגנַאגעג ןעמ זיא ,עגַארפ

 טימ ,לשמ םענייש א טימ טיילגאב ןעוועג זיא ,ןבעגעג טָאה לשזרא רשא 'ר

 ןוא ןדעי ראפ טַאהעג טָאה רע סָאװ ,טרָאװ טוג א טַאלג רעדָא ,ך"נת קוסּפ א

 .רענעדירפוצ א ןייגקעווא םיא ןופ קידנעטש טגעלפ ןעמ

 .בוט גזמ רעתמא ןַא

 טבילאב ןעוועג רע זיא ,ןשטנעמ וצ גנואיצאב רעכעלטניירפ ןייז ראפ

 יד ןוא *קעדַאשזד,, -- עדייז ןעמָאנ םעד ןגירקעג ,ןעמעלַא ייב טצעשעג ןוא

 -טַאר א רַאפ םיא ןבילקעג :דובכ ןקירעהעג םעד טלייטעגוצ םיא טָאה טָאטש

 רָאטקעריד ,גנוטלַאוורַאפ-הלהק רעד ןיא רעציזרָאפ ,טַאר-טָאטש ןיא ןַאמ

 -תוברת ןיא דילגטימ ,טעטימָאק ןשיטסינויצ ןופ רעציזרָאפ ,קנַאב-םירחוס ןיא

 ןוא "םינקז-בשומ ,"םימותי תרזע ,, ןיא דילגטימ-סגנוטלַאװרַאפ ,טעטימָאק

 לשזרא רשָא 'ר ווו ,טָאטש ןיא עיצוטיטסניא ןייא ןייק ןעוועג טשינ ? טשינ ווו

 ,םינושאר הרשע יד ןופ ןייז טשינ לָאז

 ןענעז סָאװ ,ןעגנוציז םתס רעדָא ,תופיסא ,ןטפנוקנעמַאזוצ עלַא ףיוא

 סָאד יצ ,דישרעטנוא ןָא --- עיצוטיטסניא זיא סע רעכלעוו ןיא ןעמוקעגרָאפ

 -שיטסינויצ רעדָא ,עקיטעטליווו ,עשימָאנָאקע-ךעלטּפַאשטריװ ןעוועג זיא

 עלַארטנעצ יד ןעוועג לשזרא זיא םוטעמוא -- סעיצוטיטסניא עלערוטלוק

 טימ יװ רָאנ ,רענדער סלַא ױזַא טשינ ,ןגָאז וצ סָאװ טַאהעג םוטעמוא ,רוגיפ

 -ַאזוצ ךיז טָאה רע זַא ןוא ,לשמ ןוא על'השעמ ,לטרעוו א טימ ,הצע רעטוג ַא

 זיא ,טנגוי-תוברת רעדָא ,רעשיצולח ,רעשיטסינויצ רעד טימ ןפָארטעגנעמ

 -רעטנוא ךיז טָאה רע -- םייה רעד ןיא ךיז ייב יו ןעוועג טכער טשרע רע

 ,רעכעלטנגוי א יוװ רָאנ ,ןרָאי רעקיצעביז יד ייב שטנעמ ַא יו טשינ ,ןטלַאהעג

 -טסירק רעד ייב ךיוא טצעשעג קרַאטש ןוא טבילַאב ןעוועג זיא לשזרא

 ןוא תוצע ךָאנ םיא וצ ןעמוק ןגעלפ ןטסירק ליפ ןוא גנורעקלעפַאב רעכעל

 ,לטרעווכיילג א טימ לשמ א טימ על'השעמ א ןרעהסיוא

 וצ טנַאסערעטניא זיא ,לשזרא רשָא 'ר ןופ קיטסירעטקַארַאכ רעד וצ
 :טקַאפ ןקידנגלָאפ םעד ןענָאמרעד

 -רָא-סגנוטַארַאב סלַא טעברַאעגטימ טָאה טמַא-רעייטש ןשיטָאטש םייב
 -רַאפ ןופ ןרָאװעג טריגעלעד ןענעז רעדילגטימ עריא סָאװ ,עיסימָאק ַא ןַאג

 זיא טַאר-טָאטש ןופ .סעיצוטיטסניא עלַאנומָאק ןוא עכעלטפאשטריוו ענעדיש

 -עגסיוא קימיטשנייא זיא רע .לשזרא ןרָאװעג טריגעלעד עיסימָאק רעד ןיא
 ןשיגרענע ןוא ןטסיירד ןייז .רַאפ .ןטסירק ןופ יװ ,ןדיי ןופ ןרָאװעג טלייוו
 זיא ,עיסימָאק רעד ןיא רעלָאצ-רעייטש יד ןופ ןסערעטניא יד ןקידייטרַאפ
 זיא טאר-טָאטש רעד ןוא ןרָאװעג טרינָאיטסעװק טמא-רעייטש ןופ לשזרא
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 "טאר ןופ טרָא ןפיוא טַאגעלעד ןטייווצ א ןלייוו וצ ןרָאװעג טרעדָאפעגפיוא
 -סיוא קימיטשנייא םיא לָאמ ןטייווצ םוצ טָאה טאר-טָאטש רעד .לשזרא ןאמ
 -סקיסַאּפ ןייז זיא לשזרא זַא ,טכַאמ-רעייטש רעד טלייטעגטימ ןוא טלייוועג

 טָאה טכַאמ-רעייטש יד זַא ,ןזיװעגנָא ךיוא ןוא טמַא םעד ףיוא טַאדידנַאק רעט
 .ןרינָאיטסעװק וצ םיא טכער ןייק טשינ

 א וצ ןעמוקעג םעד בילוצ זיא טַאר-טָאטש ןוא טמַא-רעייטש ןשיווצ
 -עג זיא לשזרא ןוא ןענווועג טָאה טַאר-טָאטש רעד ןכלעוו ,ךוסכס ןפרַאש
 ,עיסימָאק-רעייטש רעד ןיא רעייטשרָאפ סלַא ןבילב

 ןעמענוצפיוא ןָאלאס ןראפ טנידעג טָאה לשזרא רשא 'ר ןופ זיוה סָאד
 לָאמַא ןוא ,רעפיש ר"ד ,םיובנירג קחצי ןעוו .םיגיהנמ עשיטסינויצ עקיטכיוו

 יז ןענעז ,ץעלדעש ןיא טסַאגוצ ןעוועג ןענעז יקסווָאכינרעשט לואש ךיוא
 רַאפ ןעמ טָאה טרָאד ןוא לשזרא רשָא 'ר ןופ זיוה ןיא ןרָאװעג ןעמונעגפיוא

 טרימאלקַארּפ ןענעז סע עכלעוו ףיוא ,ןטעקנאב עכעלרעייפ טנדרָאעגנייא יז

 ץעלדעש ןייק זא ןוא .תוברת רעדָא ,ל"קק ,דוסיה ןרק ןרַאפ סעיצקַא ןרָאװעג
 ןיא ןרָאװעג ןעמונעגפיוא רע זיא ,יבר רעקסיזדָארג רעד ןעמוקעג לָאֿמַא זיא

 ,גרעבדלָאגיײנ ילתפנ רעגָאװש ןייז טניווועג טָאה סע ווװ ,זיוה ןבלאה ןטייווצ
 -סנבעל ןקילָאמא ןופ םידעפ יד ןסירעגרעביא ןצנאגניא טשינ טָאה רעכלעוו
 .(ןיבר םוצ ןרָאפ לָאמַא ךָאנ טגעלפ רע) רעגייטש

 א. אה

 -צניפ ענעי ןיא לָאמ עטצעל סָאד ל"ז לשזרא רשָא 'ר ןעזעג בָאה ךיא

 -עגניירַא טַאהעג ןיוש ךיז ןבָאה סעדראה עשטייד יד יוו םעדכָאנ ,געט ערעט

 ןוא ,טרעהעגפיוא טָאה ּפעק יד רעביא עדאנָאנאק-רעייפ יד .טָאטש ןיא ןסיר

 תוברוח יד ןעז וצ ןשינעטלעהַאב עשיטָאטשרעטניה יד ןופ סױרַא ןענעז רימ

 סָאװ ןוא ,ןעוועג זיא רע ווו :עגַארפ ןיימ ףיוא .ןעמייה עטנערברַאפ יד ןופ

 רעהפיוא ןָא ןבָאה ןפיש-טפול ס'אנוש םעד ןעוו ,געט יד ןיא ןָאטעג טָאה רע

 -טנעעג לשזרא רשֲא 'ר טָאה ,גנוטסיוװרַאפ ןוא טוט ּפעק יד רעביא טלגָאהעג

 אזא לָאמנייק ךָאנ ךיא בָאה ןבעל ןיימ ןיא יו ױזַא :לכיימש א טימ טרעפ
 יּפָארַא ,בוטש ןיימ ןבעל ,ןסיורד ןיא ןעוועג ךיא ןיב ,ןעזעג טשינ לקַאטקעּפס
 עטנַאסערעטניא יד טרעדנוװַאב ןוא ןעז וצ רעסעב ידכ ,ןלירב יד ןעמונעג
 ...ליּפש

 הלשממ רערעטצניפ רעייז ןופ ןכָאװ עטשרע יד ןיא ,1939 רעבָאטקָא ןיא
 ןייז וצ ןרָאפרַאפ ןענישַאמ-ָאטױא טימ סיצַאנ עדנַאב א ןענעז ,טָאטש ןיא

 רעבָא .ןגָאלשעצ קרַאטש םיא ייברעד ןוא טביורעגסיוא ץלַא ,דַאלקסיןזייא

 -רעד לשזרא רשָא יר ץלַא ךָאנ טָאה -- רעטעּפש דיוא ןוא -- טלָאמעד ךיוא

 סָאװ ,ןדיי יד רַאפ לטרעווכיילג א טימ הרות א טגַאזעג ,ךעל'השעמ טלייצ

 ןייז ןיא ,רעירפ יװ ,"קעדַאשזד,,-םוצ ןעמוקעג געט ערעווש ענעי ןיא ןענעז
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 -כעלקריוו רעכעלנייּפ רערעטיב רעד ןיא לסיב א ןסעגראפ וצ טפאשלעזעג

 .טייז

 טליפעגרָאפ טָאה רע ןעוו : דובכ טימ לשזרא רשֲא 'ר זיא ןברָאטשעג ךיוא

 טשינ רע טָאה ,ןדיי יד טימ ןכַאמ וצ ןעװענַאלּפ רעדרעמ עשטייד יד סָאװ

 ,עקנילבערט ןופ ןרעמַאקיזַאג יד ןיא ןקיטשרעד םיא ןלעװ ייז זיב טרַאװעג

 יַאב ,טיוט ןלַאמרַאנ ַא טימ טקידנערַאפ ןוא טעב ןיא טגײלעגקעװַא ךיז רָאנ

 טשינ .ליפ יוזא טַאהעג טָאה רע סָאװ ,טניירפ ןוא עטנעָאנ ענייז ןופ טנייוו

 ִא טימ ןברַאטש וצ ןעוועג הכוז ,חלצומ א דיי א :ןעוועג אנקמ טָאה רענייא

 .טיוט-סוסקול
= 

 טקורעגניײרַא לצַאלַאּפ ןיילק ןייז טייטש ,תוברוח ןשיווצ ,טנלע ,קידמותי

 ןוא רעמיײביןַאטשַאק עטלַא יד ןופ ןטָאש ןיא ךיז טלַאהַאב ,לדנטרעג ןיא ףיט

 סָאװ ,רענעט-ריוואלק עיינ ןוא ןוגינ-ארמג ןטלא םעד ךָאנ טקנעבראפ טמולח

 רעיוט ןרעביא .ןרָאװעג טמוטשרַאפ ןוא ןסירעגרעביא קיביײיא ףיוא ָאד ןענעז

 עיינ ענייז ןופ טפירשפיוא ןַא טימ דליש ַא טגנעה ,סאג רעד ייב ,טנָארפ ןיא

 : םישרוי

 | .?טַארטסיגַאמ רעצעלדעש ןופ גנולײטּפָא-ץנעדיװע,

 ןבעל ןייק לָאמנייק טלָאװ ָאד יו טקנוּפ ,דלעפ טסוּפ א ןיוש טגיל רעטייוו

 -- ןעגנומיוצרַאפ-טָארד ןבילבעג ךָאנ ןענעז רעטרע לייט ןיא .ןעוועג טשינ

 ןדָאב רעד יו ױזַא .געט-םונהיג ערעטצניפ ענעי ןופ ץכעביילברעביא ןַא

 יא סָאד רוטַאנ יד טוט ,סיפ עכעלשטנעמ ןופ ןטָארטַאב טשינ טעמכ טרעוו

 .ןסקיוװעג עדליוו ןוא זָארג טימ טכידעג ןרָאװעג טקעדאב זיא דרע יד :עקיר

 ןענאטשעג ןענעז סע עכלעוו ףיוא ,םיחטש יד טירט יד טימ ןטסעמ רימ

 סיוא-ךוז ךיא .גרעבנירג לרעמש ,םײהנּפָא ,ןײבכרַאמ ,ןטרָאנניײװ : רעזייה יד

 ןצעביז עטצעל יד ןופ ךשמ ןיא טניווועג בָאה ךיא ןכלעוו ךיוא ,טרָא סָאד

 ַא ןרָאװעג זיא סָאװ ,ןרָאװעג ןסקַאװעגנעמַאזוצ ןיב ךיא ןכלעוו טימ ,רָאי

 רעטכער ןייז ןיא ווו ,ףיוה רעד ןעוועג זיא ָאד טָא ."ךיא , םענעגייא ןופ לייט

 ןיא ,עדייבעג רעסיורג רעד ןופ לגילפ רעקיקָאטש-2 רעד ןענאטשעג זיא .טייז

 עטשרע יד ןיא דלַאב .טסענ-ןעילימַאפ ןיימ ןענופעג ךיז טָאה סע רעכלעוו

 -עצ ץלַא ָאד טימַאניד ןוא רעייפ ס'אנוש םעד טָאה לובמ ןקיטולב ןופ געט

 עקיריג ,רעביור עשימייה טימ ןעמַאזוצ ,ןשטייד יד ןבָאה רעטעּפש .טרעטש

 -ייטש .,לגיצ יד :טשער יד טביורעגסיוא ,ןגעמרַאפ שידיי טזָאלראווראפ ךָאנ

 רעמ זיא סע ןוא טזָאלעגרעביא טָאה רעייפ סָאד סָאװ ץלַא ןוא סנזייא ,רענ

 ,זָארג טימ ןסקַאװַאב ,לגרעב-רבק ךַאלפ ןיילק א יװ ןבילבעג טֵשיִנ
 חטש ןצנַאג ןפיוא ךיז ןעניפעג ךעלגרעב-םירבק ענעסקַאווַאב עכלעזַא

 + לארשי, עליטש עניילק סָאד ןענַאטשעג זיא סע וו ,סַאג עטסוּפ קע זיב םורַא
 -עג טפָא ןבָאה סע ווו ,לשרדמה-תיב עקיטכיצ סָאד ,"לשרדמהיתיב סלאיחי
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 -ָאטסירא עלאכראירטראּפ עכלעזא רועיש א טנרעלעג ךיוא לָאמא ןוא טנוואד

 ,עדָארבָאנראשט ףסוי שרעה 'ר ,ביורטנייוו םוחנ קחצי 'ר יװ ,ןטארק

 ,ןייטשניבור לארשי 'ר ,טדאטשנזייא עבא השמ 'ר ,גרעבסקילג דוד ןתנ 'ר

 ערעייז ךָאנ ןגָאז שידק ןעמוק ןגעלפ סע וװ ןוא ,שטיווָאניבאר היעשי 'ר

 ןבָאה סָאװ ,ןדיי עטרעלקעגפיוא ,םיליכשמ ענרעדָאמ ןרעטלע ענעברָאטשרַאפ

 רעדיל רעד :רעגייטש א ,לוש ןיא ןייג רעייז טימ ןטלאהאב ךיז טלָאװעג

 -לא רעד ןוא עדָארבָאנראשט השנמ ,ץעלדעש ןיא ייטראּפ-סקלָאפ רעד ןופ

 זיא לשרדמהיתיב םעד ןופ ךיוא .גרעבנירג לרעמש רעשיטַארקָאטסירַא רעט

 .עלעגרעב ןסקַאװַאב זָארג טימ ,ךאלפ ןיילק אזא יװ ,ןבילבעג טשינ רעמ

 -עזָאלרַאפ א ףיוא ןענופעג ךיז ןטלָאװ רימ יו ,קורדנייא םעד טכַאמ סע

 -גייא יד .טייקליטש עטרעווילגרַאפ עטיוט ַא ָאד טשרעה סע .םלועי-תיב םענ

 יוזא לָאמַא םעד ןיא ,ןפָארטעג ָאד ןבָאה רימ סָאװ ,תושפנ עקידעבעל עקיצ

 -יילפ טָאה ענייא .ןגיצ ייווצ ןעוועג ןענעז ,טנגעג ןשידיי ןטניווואב-טכידעג

 -עגסיוא ןגעלעג זיא עטייווצ יד תעב ,ןזָארג-סגנילירפ עגנוי יד טּפוצעג קיס

 -עגסיוא עטאווע'מת שימהב ןוא ןלארטשדןוז יד ייב טמעראוועג ךיז ,ןגיוצ

 .רעכוזַאב ענדָאמ יד ףיוא ןגיוא עסיורג עטרעדנווװרַאפ רָאּפ א טלעטש

 עטרעטשעצ ןיימ טקעדעגוצ טָאה סָאװ ,לגרעב סָאד לסיב א בָארגעצ ךיא

 עקילָאמַא ןיימ ןענָאמרעד ךימ לָאז סָאװ סעּפע ןעניפעג ליוו ןוא ךוז ךיא .םייהח

 עכעלטע ןיפעג ךיא .ןכַאז עטנעָאנ-ביל עשימייה ןופ סעּפע ,בוטש עמערַאװ

 ןייק רעביור יד רַאפ ןבָאה סָאװ ,םיצפח-בוטש עטיירדעצ ,עטנערברַאפ קיטש

 -עגפיוא רעייז ןופ סױרַא ןרעמָאי ייז יו ךיז טכַאד סע .טַאהעג טשינ טרעוו

 אזא סָאװרַאפ :טייהרעמוטש ןגערפ ןוא סיורא רבק ןטרעװַאשזרַאפ ןטנפע

 קירוצ ,רעטרעוו ןָא ךיז ןטעב ייז ןוא ? ףוס ןטסיוװ ַאזַא סָאװרַאפ ? גנומעשרַאפ

 .דנַאש רעייז ןקעדרַאפ ,ןטישרַאפ ייז

 טַָאטשי-טלא יד 3

 ָאמַא רעד ךרוד תוברוחיָאטעג יד רעביא ןרעדנַאװ עקידרעטייוו סָאד

 ,ןבילבעג טשינרָאג זיא ָאד .ןטייקירעוװש טימ ןָא טמוק ,סַאג רעטסוּפ רעקיל

 ןיא יו ,עסייוו עריא טימ לסעג עקיטכיצ עקילָאמא סָאד ןענָאמרעד לָאז סָאװ

 ןיא ,עטלשירקעצ ,עטּפַאלקעצ ייז ןגיל עלַא .רעזייה עטרעיױמעג ליטס ןייא

 ןיא ,סַאג רעד ןופ טיירב רעצנַאג רעד רעביא ענעטָאשעצ ,סעּפוק עזָאלמרָאפ

 טמוק ןעמ זיב ןעגנירּפש ןוא ןכירק זומ ןעמ עכלעוו ךרוד ,ןלָאט ןיא ,רעגרעב

 ,עינאלב ,(עװָאטקעּפסָארּפ) אשטיווָאנאלסא ףיוא סַאג קע ןטייווצ ןיא סױרַא

 ןעוועג לָאמַא זיא סע ווװ ,טָאטשי-טלַא רענעפורעג-יוזא רעד ןיא -- עווָאקטאי

 .טייקמערָא רעשידיי ןופ רעטנעצ רעד

5 



 ענשַאּפערָאה טבעלעג ןבָאה ,טָאטש רעטלַא רעד ןופ ןסַאג יד ןיא ,ָאד

 ,עכלעזא ,םידמלמ ,רעייג-ספרָאד ,םיבצק ,תולגעדילעב ,תוכָאלמ-ילעב עשידיי

 וצ לָאמא טקיש סָאװ ,עקירעמא ןיא בורק ןכייר א ןופ תוכז ןיא ןבעל סָאװ

 ,םעד בילוצ רָאנ ָאד ןעניוװ סָאװ ,םינויבא םתס טַאלג ןוא ,רַאלָאד עכעלטע

 ןוא השוריב לביטש א ןזָאלעג ָאד םיא טָאה עטַאט רעדָא ,עדייז רעד סָאװ

 רע סָאװ ,ראזאב ןשיטָאטש ןיא לשיטי-קינלעצ םערָא ןייז ןופ רע טיצ הסנרּפ

 ןיא טכַאנרַאפ ןדעי קירוצ סע טגָארט ןוא ןגרָאמירפ ןדעי סױרַא סע טגָארט

 ,לביטש םערָא ןייז ןיא םייהַא ,סעציילּפ יד ףיוא לקעז ַא

 יד ןיא סנירעפלעהטימ עוויטקא ןענעז ,טָאטשיטלא רעד ןופ רעבייוו יד

 רעייז ןופ ןירעריפ עצנַאג יד עקַאט לָאמַא ןוא רענעמ ערעייז ןופ םיקסע

 ,עקטַאי ןיא ,םָארק ןיא ןעמונרַאפ ןייז גָאט ןצנַאג א ןזומ ,רחסמ ןעמערָא

 ףיוא ןיילַא ךעלרעדניק יד רעביא ןעמ טזָאל .רַאזַאב ןיא לעטשעג םייב רעדָא

 זיא סָאװ ,בצק ןשינכש ןופ רעדניק יד טימ ףיוה ןיא ןליּפש ךיז טָארַאב סטָאג

 -נעמַאזוצ ךיז ןבָאה סָאװ ,םיבצק םיפתוש עכעלטע ךָאנ טימ ףרָאד ןיא קעװַא

 ןוא ,וק א ןפיוק וצ תופתושב ידכ ,ןדליג רָאּפ עמעדָא ערעייז טימ טגיילעג

 -רעביא זֹומ ןוא עקטַאי ןיא ןעמונרַאפ ןייז גָאט ןצנַאג א זומ ,עט'בצק יד ,יז

 ךיז סַאג ןיא סױרַא ןלעװ ךעלרעדניק יד זא ןוא .ןײלַא ךעלרעדניק יד ןזָאל

 .ןעשעג טשינרָאג הלילח ייז טעוו סע ,זייב ןייק ךיוא זיא ,קורב ןפיוא ןליּפש

 עכלעזא ןענעז ,ענראווָארב ,עוואקטאי ,עינָאלב ,אשטיוָאנָאלסא ,ָאד ןסַאג יד

 ןעוו-ןטלעז .רעניווונייא ערעייז ןענעז'ס קיאור ןוא ליטש יו ,עקיאור ,עליטש

 סע ןעוו -- ןדייס .רופ א רעדָא ,עקשזָארד א ,ָאטױא ןא ךרוד ָאד טרָאפ סע

 -שזָארד רעדָא ,הלגע-לעב רעד ןַאּפשעג ןייז טימ סיורא רעדָא ,ןירַא טרָאפ

 טשינ דניק שימייה ןייק גנוטכא טוג ןיוש טוט רע ןוא ָאד טניוװ סָאװ ,שזאק
 ,ןרָאפוצרעביא

 -רָאקוצנָא ןסע םעראוו עלעסיש א סַאג ןיא סױרַא טגָארט עמַאמ א ןעוו

 עריא ןופ רעדניק יד ןיא ךיוא יז טקנעדעג ,רעדניק עטליּפשרַאפ עריא ןענעמ

 וצ ענעגייא עריא טימ ךיילג ךיוא ייז טיג יז ןוא ןיילַא ןענעז סָאװ ,םינכש
 ןַא רעדָא ,ןגרָאמ זַא ,עמַאמ עדמערפ יד ,טסייוו יז .ךעלצרעה יד ןּפאכרעד

 טעוװ ,רעדניק עריא ןיילַא ןזָאלרעביא ןוא ןײגקעװַא יז טעװ ,גָאט רעדנַא
 .ןעמרָאקנָא ייז ךיוא ןוא החגשה ייז ףיוא ןבָאה עטנכש רעדנַא ןא

 יד .טָאטשיטלַא רעד ןופ ךעלסעג יד ןיא ןבעל סָאד ןעגנַאגעג זיא ליטש
 יד יו טירט ענעסַאלעג רעמ טימ ,םַאזגנַאל ןעייג ,טשינ ךיז ןלייא ָאד ןדיי
 ,יד ןליפַא .קעניר ירַאטס רעדָא ,רעװעשרַאװ ,עקסניליק ,ענקנעיּפ ןופ ןדיי
 ןפיול ,רעכעלטימעג ךיוא ןעייג ,טעברא ןא וצ ןגרָאמירפ ןדעי ןעייג סָאװ
 -נעליופ ןענעז יז סָאװ ,םעד תמחמ טשינ .טרָאד ענעי יו לענש ױזַא טשינ
 ,ָאד רעניווװנייא לייט עטסערג יד ,טרעקראפ ,הלילח .םאזטעברא טשינ ,רעצ
 ,רעמ טשינ .םהיּפכ תעיגי ןופ ןבעל ,ןשטנעמיסטעברַא ענשאּפערָאה ןענעז
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 ןוא טכיירגרעד טשינ רעהַא ךָאנ טָאה ןבעל עשיטָאטש עסיורג סָאד סָאװ

 טגיל ָאד יו ױזַא ןוא .טייקכעלטימעג עשיפרָאד יד ןבירטעגסױרַא טשינ ךָאנ

 רעקיטש ערעסערג ָאד טעז ןעמ ,רענעּפָא ןַא ,רערעטיירב ַא ןסיורד רעד ךָאנ

 ,סנירג לסיב ַא ךיוא ןוא ןסַאג ערעדנַא ןיא יו דרע ןוא למיה רעמ ,רוטַאנ

 -עגסיוא ץלַא סָאד טָאה -- ךעלזייה ענרעצליה עניילק יד ןשיוװצ למיוב ַא

 רעניווונייא יד ייב םרָאפיסנבעל ערעכעלטימעג ןוא ערעקיאור ַא טעדליב

 וליפא .ןשטנעמ-ספרָאד יד יװ ,ןסאלעג ןוא ליטש ץלא ןעוט ןוא ןעייג ייז ןוא

 סָאװ ,רעטכיוועג ןוא ןטייק ערעייז טימ סרעגייז-לטסעק עקיטנַאק-ריפ יד

 ןבירטעגרעטנוא ןרעוו ןוא ךעלביטש עניילק יד ןיא טנעוו יד ףיוא ןעגנעה

 ןוא רעקיאור ,רענעסַאלעג ךיוא ךיז ןגעוװַאב ,ןעורמוא ענעשעמילעג ןופ

 ןסַאג ערעדנַא יד ןופ רעזייה יד ןיא סרעגייז-ייטש ענרעדָאמ יד יו רעליטש

 .ןעמוקסיוא טעװ ןעמ ? שינעלייאעג סָאד זיא סָאװ ,תמאב

 -נעטערּפ ןָא ,ןשטנעמ-סקלָאפ עקיאור ,עליטש ןענעז ָאד רעניווונייא יד

 .ןבעל יורג ןוא קיאור ,ליטש א ןריפ ,טײקשיטָאטש-סיױרג רעד ףיוא סעיס

 רעד ךיוא זיא יוזא ,ץעלדעש ןופ טָאטשיטלא יד זיא ָאד טנגעג יד יװ יוזא

 ,רעקידלטעטשניילק ַא ,רעוויטימירּפ א ,רעטלַא ןַא ָאד רעגייטש-סנבעל

 א ,רעטצנעפ רעדָא ,ריט רעד רעטניה ,רעזייה ליפ ייב ָאד טפערט ןעמ

 רעד ןיא טכַארטרַאפ ט'הרג-הלעמ סָאװ ,גיצ א ,המהב עשידיי ענעדנובעגוצ

 ,םיתב-ילעב עריא יו טקנוּפ ,רענייב ןוא טיוה עטרַאדעגסיוא ןַא ,ןײרַא-טלעוו

 עטייווצ יד .הסנרּפ עבלַאה ַא ייז רַאפ זיא ,טיג יז סָאװ ,ךלימ לסיב סָאד

 א ,רעדניק-יקדרד טימ גנולענק א ,תדמולמ ַא ייב ּפָא ךיז ןעמ טכוז טפלעה

 "יד ייב רעלקעמ סלא רָאג רעדָא ,שרדמ-תיב רעדָא ,לוש רעכלעוו ןיא שמש

 עכלעזַא ץלַא -- "ךיז טזָאל סע סָאװ ייב , ןוא ךיש ייב ,"ךעלקיטש , ייב ,תור

 -רעד טבעל ןעמ יוזא יו דוס םעד ןסיוו ןענעק ןײלַא ןדיי רָאנ סָאװ ,תוסנרּפ
 ,ןופ

 סָאװ ,ךעלמערק יד וצ ךעלנע זיא סָאװ ,למערק ַא ךיז טניפעג ווו-ץעגרע

 ירעיימ ,סעקלביצ לסיב א :ןעיײרעליּפש ערעייז ןיא רעדניק יד ךיז ןכאמ סע

 -סיוא ןַא -- עצילָאּפ ַא ףיוא ךעלקעז עמערָא עכעלטע טימ סעקשורטעּפ ,ךעל

 .תולד ןשידיי ןופ גנולעטש

 ַא רעדָא ,שמש ַא ,דמלמ ַא ןופ בייוו ַא טכַאמעג ךיז טָאה למערק סָאד

 ןעמ טָאה הסנרּפ סנַאמ ןופ .רעדניק יד ןופ ףליהטימ רעד טימ ,הלגעילעב

 טָאה -- הסנרּפ עקיטייז א סעּפע ךָאנ ןכוז זומ ןעמ ,טרעגנוהעג :עט עבלַאה

 ,לביטשי-השורי םעניילק ןיא ריט א ףיוא רעטצנעפ ַא ןופ טכַאמענרעביא ןעמ

 זומ ,טנעקעג טשינ ןעמ טָאה ,רעטצנעפ עקירעדינ סָאד רעכעה ןביוהפיו

 ןעמ ביוא ,לוש ןיא םיערוכ ייב לידבהל יוװ ,ןײגניײרַא םייב ןגיובנייא ךיז ןעמ

 .הסנרּפ עקיטייז ַא ָאד זיא סע -- ןוא .ּפָאק םעד ןקַאהעצ טשינ ליוו

 ןעמ :טפאשטריוו לקיטש א ןריפ ,ָאד םיתב-ילעב עטסוי רעמ יד ,ערעדנא
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 -ןקלעמ ַא ךיוא ןבָאה ערעדנַא ןוא זדנעג ,סעקשטַאק ,רעניה לסיב ַא טעװָאכ

 ,וק רענעגייא רעד ןופ טָאה ןעמ סָאװ ,ךלימ ךעלּפעט רָאּפ יד וצ .וק עקיד

 ןוא לצירּפ ןשיטָאטש-רעטניה א ייב ךלימ לסיב א ּפָא ץעגרע ךָאנ ןעמ טמענ

 ,לדנעק א ןיא רעדנאנאפ סָאד טגָארט בייוו סָאד .רחסמיךלימ א טריפ ןעמ

 רעשימייה א ןופ ךלימ -- ןרעג ןפיוק סעטסָאבעלאב ,רעזייה עקידתונכש יד ןיא

 ...וק

 -עגייא ןרַאפ טסקַאװ סע ווו ,ךעלדנטרעג ךעלקיטש ךיוא ןבָאה ערעדנַא

 ןוא סעקרעגוא לסיב ַא ,ךעלרעיימ ,סעקלביצ :סנירג לסיב ַא ךיורבעג םענ

 .םיוביןרַאב ַא רעדָא ,לּפע ןַא לדנטרעג ןיא ךיז טניפעג לייט ַא ייב

 ,לקירבַאּפ עשימייה סָאד ךיז טניפעג ךעלזייה עקירעדינ יד ןופ סנייא ןיא

 ןשירַאטעלַארּפ םעד וצ טרעהעג סָאװ ,גײצליּפש-רעדניק סיוא טעברַא ןעמ ווו

 עניילק ףיוא ןציז ךעלדיימ ןוא ךעלגניי עּפורג ַא .עיבַארג השמ יושזרוב

 ןוא ןציז רעדניק יוװ ךיז טכַאד סע .גיײצליּפש יד סוא-ןטעברַא ןוא ךעלקנעב

 יד ,ךעליירפ ןענעז ייז .ןעגנוטעברַאסוא ענעגייא ערעייז טימ ךיז ןליּפש

 לעב רעייז ,ןסייוו ייז ,ןגיוא עקידנצנַאלג ןוא ךעלקעב עכיילב יד טימ רעדניק

 טשינ הלוע ןייק ייז טעוו רע ,טסינומָאק לקיטש ַא ,טסילַאיצָאס ַא זיא תיבה

 .טעברַא רעייז ייב ךעלדיל עכעליירפ ןעגניז ייז ןוא ןײט
 טא. . יא

 ייב גנוגעװַאב עטסערג יד זיא טָאטש-טלַא רעד ןופ ןסַאג עליטש יד ןיא

 -שזָארד ַא טייטש ָאד .רעניווונייא יד רַאפ רעסַאװ וצ ןלעטש סָאװ ,ןּפמולּפ יד
 טימ ,לברַא עטעשטַאקרַאפ טימ שזַאקשזָארד רעד ,רעמיטנגייא ריא ןוא עק
 ןיא ןרָאפסױרַא ןרַאפ עקשָארד ןייז טשַאװ ןוא טקינייר ,טנַאה ןיא סעטַאמש

 דרעפ ןייז ןעױּפוצנָא טנַאה ןיא רעמע ןַא טימ טנַאּפש הלגע-לעב א .סַאג
 רָאנ ,דרעפ סָאד טריפ רע טשינ יװ סיוא-טעז סע .געוו ןיא ןרָאפסױרַא ןרַאפ
 א .ּפמולּפ םוצ ,הלגע-לעב םעד ,םיא טריפ סיוארָאפ טייג סָאװ דרעפ סָאד
 יד טימ טייטש עטָאּפַאק ַא ןיא דיי רענעסקַאװַאב-ץרַאװש רעקיציײלּפטײרב
 ,וק ןייז טשאוו ןוא טצוּפ ,לגייב א יו ףיורא טיירדראפ לברא-דמעה עסייוו
 -ץראווש עכיילב הרבח ַא .ןעקנירטוצנָא טריפעגסיורַא ָאד טָאה רע סָאװ
 ךעלסיפ עסעװרָאב יד טימ קידנעטש ָאד ךיז ןעקסעילּפ גרַאװניילק עקיגױא
 ןעמ טפערט ָאד .ּפמולּפ םעד םורַא סעשזולַאק-רעסַאװ עקידנעטש יד ןיא
 ,רעמע טימ ןטרַאװ סָאװ ,ךעלדיימ ןוא םירוחב ,סענעדיי ,ןדיי ענעדישרַאֿפ
 -נטרַאװ .רעסַאװ ןעּפמולּפוצנָא עייר רעייז ףיוא ,טנעה יד ןיא ןגורק רעדָא
 טמוק טּפָא ץנַאג ןוא לטרעוו ַא ןעמ טּפַאכ ,לייוורעד ךיז ןעמ טנעקַאב קיד
 עשילביב יד ןיא םענורב םענעי ייב יװ טקנוּפ ,ךודיש א סיורא ןופרעד
 .ןעלחר טימ בקעי ןופ ,ןטייצ
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 -יפעג ,טָאטש-טלַא ןופ ןסַאג עליטש יד ןיא רעניווונייא עיורג יד ןשיווצ
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 רעד ןופ סיוא ךיז ןלייט סָאװ ,ןשטנעמ ןופ ןעמַאנסיוא ענלצנייא ךיז ןענ

 -עצ ,דלַאװ ןיא רעמייב ענלצנייא סיוא ךיז ןלייט סע יוװ ,טייקיורג רעקימורַא

 יז טעז ןעמ ןוא עסַאמ עקימורַא עצנַאג יד יו ,רעכעה ,רעטיירב ךיז ןסקַאװ

 ןעוו ,סנטייוו ןופ ייז טריװרעטבָא ןעמ ןעוו ,רעטלוב ,רעסעב טלָאמעד טשרע

 ...סנַאטסיד רעסיוועג ַא ּפָא טלייט ייז

 רעד ןופ קע םייב ,לזייה-השורי קירעדינ טלַא ןייז ןיא ָאד טניוװ ױזַא

 רעד ,ןדמל רעסיורג רעד ,ענלַארטַאעטיַאשטיװָאנָאלסא ףיוא טָאטשיטלַא

 טליפעגנָא זיא סָאװ ,בוטש ןייז .גייצנדייז לאומש 'ר ,דיסח רערעג רעפרַאש

 הריד ןייז ןיא .םימכח ידימלתל דעויתיב ַא רַאפ טניד ,םירפס ןופ םי ַא טימ

 "ירבד ןיא לסיב א ןסעומש טָאטש ןופ םידמול יד ןעמַאזוצ טפָא ךיז ןעמוק

 .ןלאומש 'ר ןטלַא ןטימ הרות

 ַא סױרַא ןעמ טלעטש ,סייה ןוא גנע זיא בוטש ןיא ,גָאטימ ךָאנ ,רעמוז

 ריאמ עשטיא 'ר סיוא ךיז ןצעז סע .רעטצנעפ ןרעטניה ןסיורד ןיא קנַאב

 ערעדנא ךָאנ ןוא ךענעה ילא 'ר ,רעקוצ ןויצ-ןב 'ר ,לווייפ שיבייל 'ר ,טחוש

 -ַאװכ יד ףיוא טייוו-טעה קעװַא ךיז טזָאל ןעמ .לביטש רערעג ןופ םידמול

 יו ,לוק ןפיוא ךיוה ךיז טרעּפמַא ןעמ ,ךיז טציה ןעמ ,דומלתה םי ןופ סעיל

 רמאמ ןרָאלק-טשינ א ףיוא "אישק תועושי ינפ, ןגעוו םייה רעד ןיא ךיז ייב

 .ארמג רעד ןיא

 ,לביטש םערָא ןיילק ַא ןיא ,טנַאװ רעד רעטניה תונכש ןיא דלַאב ןוא

 -אנייוו םהרבא ,ץעלדעש ןיא רעטעברַא עשידיי יד ןופ ןַארעטעװ רעד טניווו

 ,ןעגנוטַארַאב עמייחעג ףיוא ,ףיונוצ טפָא ךיז ןעמוק לביטש ןייז ןיא .לעּפ

 השמ ,עיבַארג השמ ,ךירדירפ לדוי ,אוועשזדאצנאזר ריאמ ,גנַאגפיוא לשרעה

 ןרעוו ָאד .רעוטי-רעטעברַא עשידיי-טשינ ךיוא ןוא עשידיי ערעדנַא ןוא שידק

 ןגעוו םיחוכו טריפ ןעמ ןוא ןעמעלבָארּפ-רעטעברַא ענעדישרַאפ טלדנַאהַאב

 .ןגָארפ ערענָאיצולָאװער ןוא עשיטילָאּפ ,םזינומָאק ,םזילַאיצָאס

 א סיורא ןעמ טלעטש ,סייה ןוא גנע זיא בוטש ןיא ,גָאטימ ךָאנ רעמוז

 ךיוה םיחוכו יד רעטייוו טריפ ןעמ ןוא סיוא ךיז טצעז ןעמ ,ןסיורד ןיא קנַאב

 ךיז ייב יו (עיצַאריּפסנָאק ןיא ןעמ טסעגרַאפ טייקטציהעצ ןיא) ,לוק ןפיוא

 : ןפורסיוא םענייאניא ףיונוצ ךיז ןטכעלפ ןוא סיוא ךיז ןשימ סע .םייהרעדניא

 ,םתיונבר ,ם"במר :ןעמענ יד טימ ווָאנאדגָאב ,יקסטואק ,סלעגנע ,סקראמ

 -נדייז לאומש 'ר ןופ רעליימ יד ןופ ץיה טימ ןלַאפ סָאװ ,םירה ישודח ,םרהמ
 .הביסמ סגייצ

 רעבלעז רעד ףיוא ,לזייה קירעדינ ןיילק רעדנַא ןַא ןיא ,רעטייוו לסיב א

 'ר דיסח רעצינעשזָאק רעפרַאש ןוא ןדמל רעד טניוװ ,סַאג רעװָאטקעּפסָארּפ

 -עשזָאק םיא ןעמ טפור ראפרעד יצ ,טסייוו טָאג ןייא .רעצינעשזָאק לשרעה

 עקַאט טמַאטש רע לייוו רעדָא ,ןיבר רעצינעשזָאק םוצ טרָאפ רע לייוו ,רעצינ
 ,ץינעשזָאק ןופ
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 -דעש ןיא תבש-ירמוש הרבח יד ןפאשעג טָאה רעצינעשזָאק עלעשרעה 'ר

 רקיע רעד ןוא ,רעדילגטימ ענייז .יאבג רעד עקאט זיא רע רעכלעוו ןופ ,ץעל

 -סלדנַאה יד ןיא טכַאנרַאפ קיטיירפ םורַא ןעייג ,ןיילַא עלעשרעה 'ר עקַאט

 רעייז טימ רעבלעוועג יד ןסילש וצ טייצ זיא סע זַא ,ןענַאמרעד ןוא ןסַאג

 רעטנלָאשט יד זַא ,ןעיירעקעב יד ןיא ּפָאױטיה ייז !תבש !תבש :ןעיירש

 ;ןיירַאתבש ןיא טעּפש וצ טשינ סנוויוא יד ןיא ןרעוו טקורעגניײרַא ןלָאז

 םורַא ךיז ןגירק ןוא ,ןשטנעב טכיל ןפרַאד ייז ןעוו ,רעבייוו יד ןענָאמרעד ייז

 ,תבש ןיא ןטעברַא סָאװ ,ןטלַאטשנַא-ריזירפ יד טימ

 -מוש םלוע טמוק ,םיבוט-םוי ןיא רעדנוזַאב ןוא ,ףָאלש ןכָאנ ,גָאטײב תבש

 ןעמ טסעומש לסיב ַא .בוטש ןיא ןעלשרעה 'ר וצ ןעמַאזוצ ךיז סעקינתבשייר

 ןעמ :לרמז ַא טּפַאכ ןעמ סָאװ ,סָאד זיא רקיע רעד רעבָא ,הרות-ירבד ןיא

 -עד .םינוגנ רעצינעשזָאקי-טלַא יד טימ בוט-םוי רעדָא ,תבש םעד טגניזַאב

 ןיא הלילח טשינ ,סנשָארג עמערָא טימ ןעמַאזוצ ךיז םלוע רעד טגייל טלָאמ

 א טימ רָאנ -- הצקומ זיא טלעג ןעוו ,בוט-םוי ,תבש ךָאד זיא סע -- ןמוזמ

 ןגרָאמ ה"יא ,ךכו ךכ ביג ךיא,, : טניימ סָאד סָאװ ,רעגניפ יד טימ זייוו ַא ,קנווו

 םלוע ,הקשמ עלעסעפ ַא רעדָא ,ןשַאלפ עכעלטע טגנערב ןעמ ,"ןלָאצַאב וצ

 טנאה ןעמ טגיילרַאפ טלַאמעד ,"םייחל, טקנירט ןַײכ ,ןייגליווו ךיז טזָאל

 ןוא רעייפ טימ ,לדוקיר ַא ןיא שיט םורַא ךיז טזָאלעצ ןעמ ןוא לסקַא ףיוא

 ,ױזַא ,רעגייטש רעצינעשזָאק-טלַא ןפיוא ,גנַאזעג ןקידתובהלתה טימ ,ןערב

 -נייא סָאװ רָאנ ,טעשטשערט ןוא טימ-טצנַאט לזייה ןרעצליה עטלַא סָאד זַא

 ,ןלַאפוצ

 ,ערַאטנוב יד טניוװ ,לזייה םערָא ןגיובעגנייא ןַא ןיא ,תונכש ןיא ָאד ןוא

 רַאפ בוטש עטסרעלוּפָאּפ יד -- ענשולס ,החּפשמ-רעטעברַא ערענָאיצולָאװער

 ייווצ יד ןסקַאוװעגסיױא ןענעז בוטש רעד ןיא .טָאטש ןיא רעטעברַא עשידיי יד

 יד :ץעלדעש ןיא גנוגעװַאב-רעטעברַא רערענָאיצולָאװער רעד ןופ רעריפ

 עקניל יד ןופ רעריפ סלַא ,רעטשרע רעד .ענשולס םהרבא ןוא ףסוי רעדירב

 רעד ןופ רעטעּפש ןוא "דנוב ,, ןופ רעריפ סלַא -- רעטייווצ רעד ,"ןויצ ילעוּפ,

 יולָאװער ןקרַאטש ןוא ןליוו םענרעזייא טימ ,עטבַאגַאב עדייב .ײטראּפ"מָאק

 ,ןסַאמ-רעטעברַא יד ןגיוצעגוצ ךיז וצ ייז ןבָאה ,טנעמַארעּפמעט ןרענָאיצ

 סעיצַאזינַאגרָא יד ןיא ןעגנולמַאזרַאפ ףיוא ןטירטסױרַא ערעייז טימ רָאנ טשינ

 יד ןרָאװעג זיא םייה רעייז ךיוא רָאנ ,טנַאלַאט-רענדער ןקרַאטש רעייז טימ

 ענעטָאבראפ עטסעיינ יד ןענופעג טרָאד ןבָאה סָאװ ,רעטעברא ליפ ןופ םייה

 -נערברַאפ וצ לָאמא ווו ,טרָא ןַא ןוא הביבס עשירבח ַא ,רעכיב ןוא ןעגנוטייצ

 ,ןעג

 רעדָא ,תבש א ןיא ,טעברַאעג טשינ טָאה ןעמ ןעוו ,טייצ רעיירפ ַא ןיא

 יראטעלָארּפ רעמערָא רעד ןיא ןעמוקעגנעמאזוצ ךיז הרבח זיא ,בוטיםוי א

 -ירַא ןעמ זיא ןסעומש עשימייה עכעלטימעג ןופ .סענשולס יד ןופ בוטש רעש
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 ןגעוו ,רוטַארעטיל ןגעוו ןכערּפשעג וצ ,טנעמַארעּפמעט ןוא ןערב טימ ,רעב

 -טּפיוה יד עכלעוו ןיא ,סעמעט ערענָאיצולָאװער ןוא עימָאנָאקע רעשיטילָאּפ

 ןעוו .ענשולס רעדירב יד ,ייז ןעוועג ןענעז רעטכױלַאב ןוא רעמענלײטנָא

 ןוא ןכערּפשעג עסייה יד ןופ טמערַאװעצ טוג ןיוש ןעוועג זיא םלוע רעד

 -ארעּפמעט ןוא רעייפ טימ ןעגנוזעגסיוא .רעדיל וצ רעבירא ןעמ זיא ,םיחוכוו

 ,ןעזייר םהרבא ןופ רעדיל ערענָאיצולָאװער ןוא רעטעברַא ענעדישרַאפ טנעמ

 ןבָאה רעדיל יד ןופ רענעט יד .ערעדנא ןוא דלעפנזָאר סירָאמ ,טַאטשלדע דוד

 רעד ןיא לביטש ןשירַאטעלָארּפ ןגנע ,ןעמערָא םעד ןופ ןגָארטעגסױרַא ךיז

 גנאזעג ןקידתובהלתה ןיא ךיז ןטכָאלפעגניירַא ןוא טשימעגסיוא ,סױראיסַאג

 ןופ ןגָארטעג ךיז טָאה סָאװ ,"ךתוכלמב וחמשי, ןוא "החמשו החונמ, ןופ

 .רעצינעשזָאק עלעשרעה 'ר ןופ ,בוטש רעקידתונכש רעד
 ,....34 יי 56 =

 יד ןיא גָאטימ ךָאנ קיטיירפ ריצאּפש א ןכאמ רימָאל ,טניירפ ןיימ םוק

 עטסָארּפ עטושּפ יד ױזַא יו ןעז ןוא טָאטשיטלַא רעד ןופ ךעלסעג עמערָא

 ןכוז טימ טעיַאמשרַאפ ,טעװערָאהרַאפ ךָאװ עצנַאג ַא ןענעז סָאװ ,ןדיי-ךמע

 .תבש הכלמ יד ןייז וצ לבקמ ,ןצנירּפ ןרעוו וצ ךיז ןטיירג ייז יו ,הסנרּפ

 .ערעקרַאטש ַא טרעו ךעלסעג עקיאור ,עליטש יד ףיוא גנוגעװַאב יד

 ,ןעמָארק יד ןופ םייהַא ןלייא ךעלּפעט ןוא ךעלשיוק טימ ענעדָאלַאב ,רעבייוו

 יד ןופ .תבש ףיוא ןטקודָארּפ עטפיוקעגנייא יד טימ ,קרַאמ ןופ ,ןלעטשעג

 -עמקַאה יד ןופ ןּפַאלק עשימטיר סָאד סױרַא סַאג ןיא ךיז טגָארט רעביטש

 זיא ןּפמולּפ-רעסַאװ יד ייב .ךעלעשיפ עניילק עמערָא יד ןקַאהעצ סָאװ ,סרעס

 יד טונימ ןייק טשינ ןעור ייז ןוא קידנעטש יװ ערעסערג ַא גנוגעוַאב יד

 ןרעייש וצ ,ןכָאק םוצ :קידנעטש יו רעמ רעסַאװ ןעמ ףרַאד טנייה .ןּפמֹולּפ

 .תבש דובכל רעדניק יד ןוא ךיז ןגָאװצסיױא םוצ ןוא ןליד יד

 יד .סעשזַאקשזָארד ןוא תולגע-לעב יד ןײרַא ןרָאפ למוט ןוא שער טימ

 ,"ָאיװ , ןעיירש ףיוא טשינ ןרעה ייז ןוא קורב ןפיוא קיכליה ןּפַאלק רעדער

 סע זַא טשינ ןעייטשרַאפ סָאװ ,דרעפ עטעװערָאהעגסיױא ערעייז וצ ?ָאיוװ,

 רעגערט ןיײרַא ןרָאפ סע .ןלייאוצ ךיז ףרַאד ןעמ ןוא תבש ברע ,טעּפש זיא

 ךעלסיב עמערָא ערעייז טימ רעמערקיקרַאמ ,ךעלעגעוו-טנַאה ערעייז טימ

 -יײלּפ יד ףיוא ךעלקעּפ ערעייז טימ רעייג-ספרָאד ןָא-ןעמוק סע ןוא הרוחס
 .וצ ךיז ןלייא ,רעלענש טנייה ןעייג עלַא ,סעצ

 ןדיי :ןסיורד ןיא ןָאטעג ןטעברא ךס א ןרעװ -- גנע זיא רעזייה יד ןיא
 -ביוטשרַאפ יד תבש דובכל ּפָא ןצוּפ ,ץכערימש ןוא טשרַאב טימ סױרַא ןעמוק
 -ַאוו טימ רעטכייל ענעשעמ יד ןצוּפ ןוא ןבייר ךעלדיימ ; ךיש ןוא לוויטש עט
 סיוא סעמַאמ ןגָאװצ רעסַאװ עמערַאװ ןעלסיש עטיירב ןיא ;דמַאז ןוא רעס
 ךיילג ,תולוק עכלעזַא ייברעד ןכַאמ סָאװ ,רעדניק ערעייז ןופ ךעלּפעק יד
 ,טעליוקעג ייז טלָאװ ןעמ
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 ןיירַא-הוקמ ןיא סמערָא יד רעטנוא שעוו ךעלקעּפ טימ ךיז ןלייא ןדיי

 .עטערַאּפעגסױא-טיור ,עסַאנ ,ענעגָאװצעגסיױא קירוצ ןלייא ןוא

 ענעשעמ עקיצנַאלג יד ןיא טכיל-תבש יד ןָאדניצ סעמַאמ יד זַא ןוא

 -נַאלג טימ "ריט רעד רַאפ , סױרַא ךעלדיימ ענעסקַאװרעד יד ןעייג ,רעטכייל

 עטמולבעג עקידתבש יד ןיא ןָאטעגנָא ,ּפעצ ענעטכָאלּפרַאפ עסַאנ עקיצ

 טימ ןעמַאזוצ ןעייג סָאװ ,םירוחב עטצוּפעגסױא יד ןעז וצ ידכ ,ךעלדיילק

 ןָא ךיז ןפערט ןקילב ערעייז ןעוו ןוא .ןענעװַאד ןײרַא-לוש ןיא סעטַאט יד

 ןוא ,ךעלדיילק ערעייז יו טקנוּפ טור ייז ןרעוו ,םירוחב יד ןופ ןקילב יד טימ

 .ןבוטש יד ןיא ןיײרַא קירוצ לענש ןפיול ייז

 ןופ םייהַא קירוצ ןדיי עטעװערָאהעגסיױא יד ןענַאּפש טירט עדימ טימ

 -רַאפ .הדועס רעקידתבש רעד וצ חרוא ןַא טימ ךיז טימ ןריפ לייט .ןענעװַאד

 .תורימז עקידתבש יד טימ ןעגנוזעגסיוא ָאד ןרעוו סָאװ ,םינוגנ יד ןענעז ןדיש

 רעטנוא סעּפע ןעמורב ,ןדיי עדימ ןוא עטעװערָאװעגסױא רעמ ,עטושּפ יד

 סָאד זיא יצ ,ןייגרעד וצ רעווש זיא סָאװ ,ןעגנַאלק עקיד'הנושמ זָאנ רעד

 רעדָא ,"שדקמ לכ, ןופ רעטרעוו עטרַאה יד וצ עיצַאזיװָארּפמיא ענעגייא

 ווו ,רעזייה יד ןופ .טרעהעג לָאמַא טָאה רע סָאװ ,ןוגנ א ןופ לוגלג א סעּפע

 -עגוצ א ןעמ טרעה "עקיטנייה , בלאה ,ךעלמיטאבעל יב ערעגנוי ןעניווװ סע

 ןופ רעדָא ,לטעלּפוק-רעטַאעט קיליב ַא ןופ תורימז יד וצ עידָאלעמ עטסַאּפ

 ןיוש ןעמ טרעה רעזייה עשידמול עטלייצעג יד ןופ ; לדיל-סקלָאפ רעלוּפָאּפ +

 -עג ןיא ןעגנוזעג ןרעוו סָאװ ,םינוגנ-תבש עתמא טימ תורימז יד ןעגניזסיוא

 -ָאמ ןופ רמז א ךיוא ןעמ טרעה ווו-ץעגרע ןופ .ךעלביטש רעצינעשזָאק ,רער

 -ניזאב עלא רעבָא עק רע  יװ ,יוזא רענייא רעדעי ..הניגנ רעצישזד

 ַא ןופ דימ ןענעז ןדיי ענשַאּפערָאה עטעװעצַארּפעגסױא יד .תבש םעד ןעג

 עשידיסח-שידמול יד ןופ רָאנ .ןפָאלש רעירפ ןעייג ןוא טעברא ךָאו רעצנאג

 -נאזעג-תורימז יד רעירפ ,ןײרַא-טכַאנ רעד ןיא טעפש ןרעה ךיז טזָאל רעזייה

 .ןענרעל-הרות ןוּכ לוק סָאד רעטעּפש ,ןעג

 טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב םורַא ןריצאּפש ,ךעלדיימ ,ךעלגניי -- גרַאװגנוי
 -רַאפ ןענעז ןרעטלע יד תעב ,"סעביל ןריפ,, ,ךיז ןעלציוו ,ךיז ןעמכח ,ןיירא
 .ןענרעל-הרות ןיא ןָאטראפ רעדָא ,ףָאלש-סטכאנוציקיטיירפ ןפיט ןיא ןעקנוז
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 ךעלסעג יד ןיא ןגרָאמירפ-תבש רעד ךיז טלעטש ,גָאט ןדעי יװ שרעדנַא

 ןיא ןגָאט רָאנ טמענ סע יװ ךיילג ,ףיוא-ןעייטש עטשרע יד .טָאטש-טלא ןופ
 סױרַא-ןריפ ייז ,סעשזַאיװָארק ןוא סעשזַאקשָארד ,ס'הלגע-לעב יד : ןסיורד
 רעד .ןבעג ןסע ןוא ייז ןעיָאּפוצנָא ןּפמולּפ יד וצ חומהב ןוא דרעפ ערעייז
 דךלודעגמוא טימ ךָאװ עצנאג א טראוו סָאװ ,קעשיצנארפ ,יוג-תבש רעטלא
 גָאט ןפיוא ןעיולב רָאנ טמענ סע יװ ןוא םידקמ ךיוא ךיז זיא ,תבש ןפיוא
 -עגנָא עברָאט-הלח רעסיורג ןייז טימ ךעלסעג יד ןיא םורא ןיוש רע טנאּפש
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 ,ףיוא ייטש ,לקנאי :סנדָאל עטכאמראפ ןיא טּפאלק ,םערָא ןפיוא ןעגנָאה

 םורַא טייג ,עוװָאקשיצנַארפ יד ,בייוו ןייז .ןוויוא ןיא ןצייהוצנייא טייצ ןיוש

 טגָארט ווו-ץעגרע ןופ .ןגיצ ןוא תומהב יד ןקלעמסיוא סעשזַאיװָארק יד וצ

 עצרַאוװש ןיא ןדיי .ןגָאז םילהת ןוא "טנראפ ,, ןופ ןענעװַאד ןופ לוק סָאד ךיז

 -גנַאל ,עשיפיצעּפס יד טימ ןלוש יד ןיא ןייג ןָא ןביוה סעטָאּפַאק עקידתבש

 קירוצ ךיוא .סמערָא יד רעטנוא םישמוח ןוא םיתילט יד טימ ,טירט-תבש עמאז

 געוו ןפיוא .טייצ טנייה ןבָאה ייז ,טשינ ךיז ןלייא ייז ,םַאזגנַאל ייז ןעייג

 טרעקַאלפעצ ךיז טָאה סָאװ ,תקולחמ רעד ןגעוו יו ,?קיטילָאּפ , ןעמ טדער

 .בר םעיינ םעד ןעמענפיוא ןטימ טַאטש ןיא

 -ומש ,ןעמַאזוצ אתורבחב ךיז ןטלַאה ,רעדנוזַאב ןדיי עּפורג ַא ןעייג טָא

 "ייווצ רעד סָאװ טשינ טרעה רענייא זַא ,ױזַא לוק ןפיוא ךיוה ךיז ןשיווצ ןסע

 טלעטש רעסעומשטימ ענייז ןגייצרעביא אקווד ליוו סָאװ ,רעד ןוא .טדער רעט

 -ָאּפַאק ןופ ץַאל רעד ייב -- ןטייווצ ַא ,דרָאב רעד ייב םענייא טּפַאכ ,ּפָא ךיז

 -טזייוו רע ,שירעדורב-טוג ,קיטסַאה טדער רע ,לברַא םייב -- ןטירד ַא ,עט

 -קיסאּפ רעד זיא רערעדנא ןייק טשינ ןוא בר רעװָארעדָאכ רעד רָאנ זא ,ףיוא

 .תונברה אסכ רעצעלדעש סָאד ןעמענרַאפ וצ טַאדידנאק רעטס

 לצנערק ןסָאלשעג א ןיא טייג ,קורב ןפיוא סאג ןטימ רעד ןיא ,ָאד ןוא

 -רַאפ ,לביטש רעדָא ,לוש ַא ןופ ללּפתמ ַא טָאה סָאד -- עּפורג ערעדנוזַאב ַא

 א -- טייהנגעלעג א סעּפע בילוצ ,שודיק א ףיוא רענוואדטימ ענייז ןטעב

 טשטנעבעג למוג טנייה טָאה רע סָאװ ,םעד בילוצ רעדָא ,הוצמ-רב ַא ,טײצרָאי

 ןרָאװעג ט'תיממעג טשינ ןוא ןרָאװעג לוצינ ךָאװ יד זיא רע לייוו ,לֹוש ןיא

 סע ןעוו ןוא ,ףרָאד ןיא ןפרָאװעג םיא ןיא טָאה ץעגייש א סָאװ ,ןייטש א ןופ
 ןעמאזוצ טאלג ךיז ןעמ טגייל ,יז ןעמ טפאש -- טייהנגעלעג אזא ָאטשינ זיא

 -ַאזוצ טייג ןעמ ןוא -- תבש ךָאד זיא'ס -- ץכעסייברַאפ טימ לשעלפ ַא ףיוא

 .ןכַאמ שודיק ןעמ

 ןדָאלַאב ,ךעלסעג יד רעביא ךעלגניי ןוא ךעלדיימ ,רעבייוו ןלייא סע
 סיורא ןרַאפש תוחיר-לגוק ןוא -טנלָאשט יד .רעקעב ןופ ּפעטיטנלָאשט טימ
 ןופ תוחיר יד טימ סיוא ךיז ןשימ ,טפול יד ןָא ןליפ ,ּפעט עטקעדרַאפ יד ןופ
 ןעגנילקעצ רעדיװ ןוא .רעזייה יד ןופ ךיז ןגָארט סָאװ ,ץלַאמש טימ סעלעביצ
 ןקילייה םעד טגניזַאב ךמע -- תורימז ןופ ןעגנַאזעג ןוא ןעיירעמורב ךיז
 .הדועס רעקַאמשעג ַא טימ החונמ ןוא ור ליפ ױזַא טיג סָאװו ,תבש

 ןעמ :םלוע ןפיוא המדרת א טלאפ ,הדועס עקידתבש יד ןסעגעגּפָא
 ןופ ןדיי ןוא תבשב הניש םעד ןייז וצ םייקמ ךַאז עסיורג ַא זיא סע .טפָאלש
 ךיז ךָאװ ןיא לָאמניײא שטָאכ ,הוצמ רעד ןופ קרַאטש ןטלַאה טָאטשיטלַא רעד
 סױרַא ןעמ טּפעלש ,םערַאװ זיא ןסיורד ןיא ןעוו ,בעל-רעמוז .ןעורסיוא טוג
 : ןעמ ןוא טנַאװ רעד רעטניה ןטָאש ןיא סיוא םיא טײרּפש ןעמ ,דגב ןטלַא ןַא
 ךיז טיצ ןעמ רעדָא ,ןטרָאגנייװ ןיא ןטַאט םייב יו םיא ףיוא ךיז טגיילעצ
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 ביוא) ףיוה ןדעי ןיא טעמכ טסקַאװ סָאװ ,זָארג לסיב ןגרַאק םעד ףיוא סיוא

 א טימ לוק ןפיוא ךיוה טפָאלש ןעמ ןוא ,(טרעצרַאפ טשינ סע ןבָאה ןגיצ יד

 ןיא סָאד טרעה ןעמ זַא ,יוזא ,רעכעלזָאנ עדייב ףיוא יירעפייפ ןוא ײרעּפָארכ

 .ךעלסעג עלַא

 טָאג טָאה ןפָאלש ןוא ןסע ןבילוצ זיולב טשינ זַא ,ןעקנעדעג ןדיי רעבָא

 "ודקה הרות רעד ןיא ןעקנעדעג ךיוא ףרַאד ןעמ .תבש ןקילייה םעד ןבעגעג

 ,ךָאװ רעד ןופ קרּפ םעד -- רעװ .טנרעל ןעמ ןוא ףיוא ךיז ןעמ טביוה .הש

 ןוא ,ארמג טאלב א ךיוא ןעמ טנרעל ווו-ץעגרע ןוא הרדס ריבעמ זיא'ס רעוו

 ןעייג ,תויתוא עניילק יד טימ הושב הוש ױזַא טשינ ןיילַא ןענעז סָאװ ,יד

 טנרעל יבר ַא יו וצ ךיז ןרעה ןוא םישרדמ-יתב רעדָא ,ךעלביטש יד ןיא קעװַא

 ,םלוע ןרַאפ

 ןצעז ,טנַאװ ַא רעטניה רעדָא ,םיוב ַא ןופ ןטָאש ןיא ,ףיוה ןיא ווו-ץעגרע

 ענעוטעגנָא ,רעבייוו עטעווערָאהראפ ךָאװ רעצנאג א ןופ ,עּפורג א סיוא ךיז

 עטרילָאק ןדישרַאפ ןיא ןוא רעדיילק-תבש עטמולבעג ,עטרילָאק ןדישרַאפ ןיא

 ןקאב יד רעטנוא טנעה יד רעטנוא ןראּפש ,ךעלביוה ןוא ךעלכיטיּפָאק

 עטלטָאזעגנָא יד טימ טימרעדניא טציז סָאװ ,"ןירעגָאז , יד יו ןייא ךיז ןרעה

 ןדנוברַאפ לקירטש ַא ףיוא ךיז ןטלַאה סָאװ ,זָאנ ץיּפש רעד ףיוא ןלוקַאּפש

 ראפ טנעייל ,עקּפוק רעקידתבש רעד ןופ טייז רעטייווצ רעד ףיוא ןטניה ןופ

 ריא ןופ ךָאװ רעד ןופ הרדס יד ,ןוגינ ןשעבָאב-טלַא ןטימ ,לוק ןפיוא ךיוה

 ,שמוח-שטייט םענעבירעגסיוא

 טצעזעגסיוא ןענעז ,זָארג לסיב ןגרַאק ןפיוא ,לקניוו-ףיוה ןטייווצ ַא ןיא

 םלוע ןרַאפ טנעייל רענייא .ךעלדיימ ןוא ךעלגניי עּפורג ַא קידנגיל-בלַאה

 ןעמ ,ךיז ןעמ טרעּפמַא ןענעייל ןכָאנ ."גייווש עשטנָאב , ס'צרּפ לוק ןפיוא

 טקיאורַאב םלוע זא ןוא ,טניימעג טָאה ץרּפ סָאװ ןוא ןעמעוו חכותמ ךיז זיא

 טגנערבעג טָאה הרבח ןופ רענייא סָאװ ,דיל יינ ַא סיוא ךיז ןעמ טנרעל ,ךיז

 ,ןעוועג גנאל טשינ ָאד זיא רע ווו ,ווָאלָאקָאס ןקידנעגניז ,ןקידתונכש ןופ

 טצופ סע רעװ .ריצאּפש ןקידתבש ןפיוא םלוע ךיז טזָאל וצ-טכאנראפ

 -ָאטש ןפיוא רעו ,ןטרָאג-טָאטש ןשיטַארקָאטסירַא םעד ןיא טייג ןוא סיוא ךיז

 יד טימ ןשימסיוא ךיז ןסַאג עקסניליק-רעװעשרַאװ ןופ "קַאטּפעד , ןשיט

 ענױזַא טשינ ןענעז סָאװ ,יד ןוא .רעריצַאּפש-תבש עשירחוסישיטַאבעלַאב

 -רַאפ-רעווש ךָאװ רעצנַאג א ןופ יד טּפיוהרעביא ,סעקינ'הזהיםלוע עסיורג

 ענעגייא יד ןיא רעזייה ערעייז רַאפ ןריצאּפש ,ןדיי ןוא רעבייוו עטעװערָאה
 -- זיב ,ןעורּפָא ןוא טפול לסיב א ןּפאכ ןעמ ןָאק םוטעמוא ,השקשינ .ךעלסעג
 יד ,טכיל ןָא ןעמ טדניצ ,למיה ןיא ןרעטש עטשרע יד ךיז ןזייװַאב סע זיב
 קירוצ טוט ןעמ ,"םהרבא ןופ טָאג, ןגָאז רעבייוו יד ,"הלדבה, ןכַאמ רענעמ
 יד :ןכאז עקידעכָאװ וצ קירוצ ךיז טמענ ןעמ ןוא םידגב עקידעכָאװ יד ןָא
 -ערט יד ,דרעפ עטורעגסיוא ערעייז ןענַאּפש סעשזַאקשזָארד ןוא ס'הלגעדלעב
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 ערעייז וצ ןעייג תוכאלמ-ילעב ,ךעלעגעוו-טנַאה ערעייז טימ סיורא ןרָאפ רעג

 -רַאפ קירוצ -- ןצנירּפ סיוא ,ןעמָארק ערעייז ןיא -- רעמערק ,ןטַאטשרַאװ

 .ןדיי עקידנכוז-הסנרּפ ,עט'הגאדרַאפ ,עטעוװערָאה
= 5,144 44 2 

 ייז ןופ ליפ .טָאטש-טלַא רעד ןופ ןסַאג יד ןוא ךעלזייה יד ןענעז טלַא

 .בֹושי רעשידיי ריא ןוא ץעלדעש טָאטש יד זיא'ס טלַא יװ ,טלַא ױזַא ןענעז

 .ךעלזייה ענרעצליה יד ,טײקטלַא רעייז טימ ךיז ןריטיציל ןוא ךיז ןזייװַאב ייז

 ,ךעלרעטצנעפ עניילק יד וצ זיב ,דרע רעד ןיא טצעזעגּפָארַא ףיט ןציז לייט ַא

 -יירדעגסיוא עכעלטע ףיוא ןכירק ןעמ זומ ,קינייװעניא ןעמוקוצניירא ידכ ןוא

 דרע רעד ןיא ןעקנוזעג ךעלזייה יד ןענעז יצ טשינ טסייוו ןעמ .ךעלּפערט עט

 רעד ךיז טָאה יצ רעדָא ,ןרָאי רעטרעדנוה ןוא רעקילדנעצ ליפ ןופ ךשמ ןיא

 יט רעייז ןיא ךעלזייה יד ןקעטש טזָאלעג ןוא רעכעה ןבױהעגפיורַא ןסיורד

 -סיוא טייצ רעד ןופ ףיולרַאפ ןיא ןענעז ךעלזייה לייט ַא ןיא .טײקטלַא רעפ

 עטלַא יד ןיא ןקעטש ייז ןוא רעטצנעפ יד טימ ןריט יד ןרָאװעג טיירדעג

 ןופ קע ןייא ןעוו .ןוסכלאב ,םירבא עטמורקעגסיוא ,עטריזילַאראּפ יוװ ,טנעוו

 ןסירַאפ קע רעטייווצ רעד טייטש ,סיפ יד ייב דרע רעד ףיוא טרַאה טגיל ריט

 -יוהעג טנעוו יד ןענעז ערעדנַא ךָאנ ייב .ךיוב םוצ ךייא טכיירג ןוא ףױרַא

 יד ןיא עתרבועמ א ייב יו ,סיורא ייז ןעשטרַאטס עטקידנוררַאפ ,עטרעק

 ןייא טשינ ןלַאפ ןוא ךיז ןטלַאה ייז ױזַא יוו דוס א זיא'ס ןוא םישדח עכיוה

 ,רעייגכרוד יד ןופ ּפעק יד ףיוא

 זיא ,ןשטנעמ עיורג יד טריפעג ָאד ןבָאה'ס סָאװ ,ןבעל ןעיורג םעד וצ

 טברַאפעג ייז ןענעז עלַא -- ךעלזייה יד ןופ רילָאק רעד טסַאּפעגֹוצ ךיוא

 םעד טימ ןעמַאזוצ ךעלסעג עיורג יד ןיא סנטָאש עיורג ןפרַאװ ןוא יורג

 ןלײט-טָאטש ערעדנַא ןיא יו רעמ ָאד םיא טעז ןעמ סָאװ ,למיה ןעיורג

 רעד ןופ רילָאק ןתמא םעד -- טײקצנַאג עיורג עשינָאמראה ןייא סע טפַאש

 .טייקכעלקריוו רעשיריי
 עט ימ

 ןיא טָאטש-טלַא עשידיי יד ןעזעגסיוא טָאה יוזא ןוא ןעוועג זיא עכלעזַא

 .לובמ ןקיטולב ןרַאפ ןופ ץעלדעש

 -עג טעמתחעג זיא סע ןעוו ,1941 טסוגױא ןופ געט ערעטצניפ ענעי ןיא

 א ןיא ןדיי רעצעלדעש יד ןראּפשנייא ןופ ןיד-רזג רעקידנויזב רעד ןרָאוװו

 ךעלסעג עיורג ,עגנע ,עמערָא יד ףיוא ןלַאפעג לרוג רעד זיא ,הסיפת-ָאטעג

 .הסיפת יד טָא ןייז וצ ,טָאטשיטלַא רעשידיי רעד ןופ

 ןוא עינאלב ,עוואקטאי ,עװָאטקעּפסָארּפ ןופ ךעלזייה עניילק ,עמערָא יד

 ןיא ןשטנעמ 6--5 ןופ תוחּפשמ טניויועג רעירפ ןבָאה סע ווו ,ענראווָארב

 ךיז וצ ןעמונעגניירא ןוא ןריט ערעייז טנפעעצ טיירב ןבָאה ,לביטש ןייא

 טָאה טסיופ עשיזצור יד סָאװ ,רעדירב ןוא רעטסעווש עכעלקילגמוא ערעייז
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 -עג ןענעז לביטש ןדעי ןיא .ןסַאג ערעדנַא עלַא ןופ רעהַא ןבירטעגנעמַאזוצ

 עלַא ךיוא .ןשטנעמ קיצנאווצ וליפַא ןוא ןצפופ ,ןעצ וצ טקצפעגנָא ןרָאװ

 ַא רָאנ וװ ,תוברוח ענעלַאפעגנייא עלַא ,ןלַאטש ןוא רעמעדיוב ,סרעלעק

 ןוא ןטניוו ןוא ןגער ןופ ,טלעק ןוא ץיה ןופ ןציש טנעקעג טָאה סָאװ ,ךָאל

 ןרָאװעג זיא ,רעסערפ-ןשטנעמ עשטייד יד ןופ ןגיוא עדליוו ,עזייב יד ןופ

 .ןשטנעמ עכעלקילגמוא יד ראפ טסענ א

 ןבָאה "גנונעדרָא רעיינ, רעד ןופ רעפעש יד סָאװ ,תונווכ ןוא ןליצ יד

 טַאהעג ןבָאה ייז (1 :ןרָאװעג טכיירגרעד קידנעטשלופ ןענעז ,טלעטשעג ךיז

 סָאד (2 :טרָא טרילָארטנָאק טוג ,ייז ךרוד ,ןייא ףיוא טרירטנעצנָאק ןדיי עלַא

 טָאה ,ןסַאג עגנע עניילק עכעלטע ןיא ןדיי לָאצ עסיורג ַאזַא ןסערּפנעמַאזוצ

 -רעד םעד ןוא ןטייהקנַארק ןוא סעימעדיּפע ענעדישרַאפ ךיז טימ טגנערבעג

 -ַאב יד סָאװ ,טייקכעלברעטש עסיורג קידלַאװג יד (3 ;טַאטלוזער ןטעטרַאװ

 .ןדיי עטרַאּפשרַאפ יד ייב ןפורעגסורַא ןבָאה ןעגגונניד
;:::::5:45 += 

 -נָאלב ,טירט ערעכיז טשינ ,עקידנרעטיצ ןוא רעצרעה עטמעלקרַאפ טימ

 ןעמ יו ,טָאטשיטלַא רעשידיי רעד ןופ תוברוח יד ףױוַא םורַא ָאד רימ ןעשזד

 עדעי ,לגרעב-רבק סעדעי .תורבקה-תיב םענעזָאלרַאפ ןטלַא ןַא ףיוא טנַאּפש

 -ץנַאג סעדעי ,טנַאװ עטרעכעלעגכרודַא עדעי ,הברוח עטנערבעגסיוא טשינ

 ,חטש ןפיוא לַאטש רעדעי ןוא רעלעק רעדעי ,םעדיוב רעדעי ,זיוה ןבילבעג

 ןוא ןייּפ ןופ טלייצרעד ץלַא -- רבקיָאטעג עסיורג סָאד ןעוועג זיא סע ווו

 ןופ ןיטש רעדעי .םוקמוא ןוא ןברוח ןופ ,טיוט ןוא טולב ןופ ,םירוסי

 ןדעי ןופ ןעמוקעגמוא םיא ףיױא ןענעז סע סנבעל לפיוו טלייצרעד קורב

 ווו .טּפַאזעגנייא ךיז ןיא טָאה רע סָאװ ,טולב סָאד סױרַא-טיירש דרע ןַאּפש

 ץלַא ,ךיז טדנעוו ןעמ ןוא ךיז טרעק ןעמ רָאנ ווו ,קילב רעד טלַאפ סע רָאנ

 רעזנוא ןעמוקעגמוא זיא סע ױזַא יו טלייצרעד ץלַא ,ןברוח ןופ טלייצרעד

 .הדע עסיורג

 ַא -- לגרעב ןסקַאװַאב זָארג טימ ,טכיילגעגסיוא ךַאלפ ַא ךיז טיצ סע

 ןופ טרעטשעצ ןוא טנערבראפ ןענעז סָאװ ,רעזייה עשידיי עייר א ךָאנ רבק

 -עגּפָא רעצרַאוװש ַא טייטש לגרעב םעד ןופ סנּפָאקוצ .תועשר רעכעלשטנעמ

 יַּפָא ןַא ךָאנ רכז ַא -- הבצמ עצרַאוװש ַא יו טייטש רע ,ןעמי!ק רעטעילַאמס

 זיא סע ווװ ,רעפיט לסיב א טקורעגּפָא ,טייוו טשינ ןוא .ןבעל םענעברָאטשעג

 ןייטש ןבילבעג זיא ,טּפַאשטריוו עניילק ַא טימ ףיוה רעשידיי א ןעוועג לָאמַא

 -עגסיוא ,ןגייווצ עראד עטעילאמסעגּפָא טימ ,םיוב רעצראווש ,רעטעקאנ א

 ,טעקסא ןא ןופ טנעה עקידרענייב עראד יד יװ ,למיה םוצ ךיוה עטקערטש

 טמעשראפ ןרעמָאי ייז יו ,ןעמ טרעה ,ךיז טכאד ,עדייב ןופ .הליפת א תעב

 -ילעב ענעמוקעגמוא ערעייז ןופ ךָארב ןפיוא ןוא ךָארב רענעגייא רעייז ףיוא
 | ,םיתב
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 יָאר א -- םֹורַא ןוא טסימ לגרעב ַא ןבָארגעצ טגיל טרָא רעדנַא ןַא ףיוא

 ןרעטשינ ,ןכוז ,ןעלבָאנש יד טימ ןקיּפ ,ךעלסיפ יד טימ ןרַאש סָאװ ,רעניה ןופ

 ןעמ ףרַאד ָאד :קנַאדעג א ףיוא טמַאלפ ּפָאק ןיא ,טעּפמיא טימ ,שיגרענע

 ךיז ןלעטש רימ ."לָאמַא, ןברוח םעד ןופ ןעניפעג סעּפע ןעמ ןעק ָאד ,ןכוז

 יז סָאװ ,ןשטנעמ ענדָאמ יד רַאפ ךעלדניה עמערָא יד ךיז ןקערשרעד ייז ,ּפָא

 -רעניה רעייז ףיוא ךיז ןרעזייב ,ןבעל רעייז ןיא לָאמ עטשרע סָאד רשפא ןעעז

 רימ .ךיז ןפיולעצ ייז ןוא טעברַא רעייז ןיא יז טרעטש ןעמ סָאװרַאפ ןושל

 -ליופעצ רָאּפ ַא : ןבָארגעגפיוא ןבָאה רעניה יד סָאװ ,"רצוא , םעד ןטכַארטַאב

 ןיא טכַאמעג רשפא טָאה סָאװ ,דניק ַא ןופ ,עקניניילק ,ךעלכישי-רעדניק עט

 יד ךָאנ ןזיוואב טשינ .דרע רענעטלָאשראפ רעד ףיוא טירט עטשרע יד ייז

 טרעװַאשזרַאפ ַא : עצנַאג ךָאנ רעבָא ,עטליופעצ יז ןגיל ,ןסיירעצ וצ ךעלכיש

 ַא ןןדיי עמערָא ץנַאג ןצינ ןגעלפ סע סָאװ ,סעכלעזַא ,לּפמעל-הכונח ןכעלב

 -עצ ןענעז םירפס עשידיי עקילייה ןופ ,םירפס ןופ רעטעלב עטליופעצ לסיב

 ףיוא ןענעיילוצרעביא ןיוש רעווש .טסימ ןוא דרע טימ טשימעגסיוא ןוא ןביר

 ןופ ךעלברעש ,לּפָאג-לפעל םוינימולַא עטלַא ךיז ןרעגלַאװ רעטייוו ;סעּפע יז

 עכלעוו ןשיווצ ,גרַאװזָאלג טעגזַארבעצ ךעלקיטש ענעדישרַאפ ןוא סרעלעט

 ךיא .זָאלג לקיטש קיצנַאלג טור ַא ןגיוא יד ןיא רעדנוזַאב ךיז טפרַאװ סע

 ענעלָאמעגסױאיטַאמ יד רעביא ןעייל ןוא ביוטש םעד ּפָא שיוװ ,ףיוא סע ביוה

 ."חסּפ לש סוכ,, : תויתוא-ןדילַאוװניא עבלַאה
 יויער ענעדישרַאפ ףיוא טריפעגפיורַא טָאה זָאלג לקיטש עמערָא סָאד

 טעװַארּפעג ָאד זיא סָאװ ,חסּפ בוט-םוי-סגנואיײרפַאב םענייש םעד ףיוא : תונ

 -סקלָאּפ עטושּפ יד ןופ ךעלביטש עמערָא יד ןיא דיירפ ַאזַא טימ ןרָאװעג

 רעקידלקניפ רענייש רעצנַאג א לָאמא זיא סע יװ ,טלייצרעד סע .ןשטנעמ

 -קילייה ַא יו ןטייווצ םוצ רוד ןייא ןופ ןעגנַאגעגרעביא השורי ַא ,ןעוועג סוכ

 יו טנָאמרעד סע ןוא .והילא לש סוכ ןרַאפ זיולב טמיטשַאב ןעוועג זיא ,םוט

 ,ןסָאגעגנײרַא םיא ןיא טָאה דיי רעמערָא רעד סָאװ ,ןייוו רעקידלקניפ רעד

 ,שיט-רדס ןופ ןענַאטשעגפיוא זיא ןעמ ןעוו ,טרעטיצעג ןוא טרעטַאלפעג טָאה

 ,"ָאד זיא איבנה והילא ,אבה ךורב, : ןפורעגסיוא ןוא ריט יד טנפעעג טיירב

 רוד לכבש, ןופ הדגה עטלַא יד איבנ ןרַאדנעגעל םעד םיא טלייצרעד ןוא

 .."ךועדי אל רשא םיוגה לא ךתמח ךופש, ןופ ןוא "ונתולכל ונילע םידמוע רודו
 א בא ראה

 טָאטשיטלַא רעשידיי רעד ןופ ךעלזייה ענעבילבעג יד טצעזַאב ןענעז ייז

 רעפרעד עשיטָאטשרעטניה עקימורַא ןופ ענעמוקעג ,רעניווונייא עשירפ טימ

 ןוא רעניווונייא עיינ יד ,עמורפ ןענעז ייז .ןסַאג עשיטָאטשקע עקיטייז ןופ ןוא

 עקילייה ןופ רעדליב ענעדישרַאפ רעטצנעפ יד ןיא טלעטשעגסיוא ןבָאה

 ןעגנָאהאב גנאל טינ ָאד ןעוועג ןענעז סָאװ ,טנעוו יד .טימלצ ןוא ןלאטסאפא

 ,יברעמה לתוכ ןוא ירויפיטנָאמ השמ 'ר ןופ ,ןואג רענליוו ןופ רעדליב טימ
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 ןטימ "ןעמַאמ רעקיליײה, רעד ןופ רעדליב יד טימ ןעגנָאהַאב טציא ןענעז

 יו סיוא טעז סע .דימת רנ ַא טנערב ןגעקטנַא ןוא .סיוש רעד ףיוא "דניק,

 -דימתירנ ןקיליײיה ןוא רעדליב עקילייה יד טימ ןליוו רעניווונייא עמורפ יד

 ןעמוק סָאװ ,רעניווונייא עקילָאמַא יד ןופ תוחור עזייב יד ןביירטרַאפ רעייפ

 ףָאלש רעייז ןרעטש ןוא םולח וצ ייז טכַאנייב רשֿפא

 ןקערשרעד ייז ,רעדניק סעּפורג ךיז ןליּפש ,ןבוטש יד רַאפ ,ןסיורד ןיא

 ןעיירשעצ ןוא ףיוה ןיא ןײרַא לענש ןפיולטנַא ,זנוא ןעעזרעד ייז ןעוו ךיז

 ןעמוק יירשעג רעייז ףיוא .(ןעייג ןדיי) "ןָאדיא ישזדישז, :לוק ןפיוא ךיז

 שירעבייוו ךָאנ זנוא ןקוק ןוא רעדניק יד ןקיאורַאב ,סעמַאמ עכעלטע סױרַא

 לסיב ַא ןוא רעמינּפ עמורפ יד ףיוא לכיימשי-קזוח ַא טימ לסיב ַא ,קירעגיינ

 -ָאמַא יד ךָאנ םישרוי עכעלטכער ןעמוקעג טשינ ןענעז סָאד יצ :קערש טימ

 .סנטצעל לָאמַא טפערט סע יו ,ךעלזייה יד ןופ םיתב-ילעב עקיל
 םיתב-ילעב עיינ יד סָאװ ,טניה לָאצ עסיורג יד טציא ָאד ןענעז גָאלּפ ַא

 יז ,ןסַאג עשיטָאטשרעטניה יד ןופ ןוא רעפרעד יד ןופ טגנערבעגטימ ןבָאה
 ןקוק .ןסַאג יד ןיא ,ןבוטש יד רַאפ ,ןפיוה יד ןיא .טניה יד ,םוטעמוא ָאד ןענעז
 ךיז ןפראוו ןוא רעייגכרוד עשידיי עכעלטע יד ןקעמשאב .,ךָאנ ןפיול ,ךָאנ
 ךָאנ ריא טעקנָאלב סָאװ :טניימ סָאד סָאװ ,יירעליבעג דליוו ַא טימ ייז ףיוא
 ..טָאטש רענייר-ןדיי רעד ןיא ,עכלעזַא ןוא ענױזַא ,םורַא ָאד

 ַאט עג ןיא -רעדניק רַאּפ רעדניק 4

 רעד ןופ ךעלסעג עבורח ץנַאג ןוא בלַאה יד ןיא רעטייוו ןעקנָאלב רימ

 אשטיוואנאלסא ףיוא ,28 רעמונ זיוה םייב ךיז ןטלַאהרַאפ רימ .טָאטשיטלַא
 ,סַאג (עוואטקעפסארפ)

 ,ָאטעג ןיא רעדניק עקירעגנוה ראפ ךיק יד ןענופעג ךיז טָאה זיוה םעד ןיא
 םהרבא ןלייצרעד ךיק רעד ןגעוו .ןײלַא רעדניק ןופ טריפעגנָא ןוא ןפַאשעג
 -ראטימ ענעבילבעג-ןבעל קיצנייא יד ןוא לעּפא עקנאה ,יורפ ןייז ,רעבלַאה
 : ןייטשרוג עיסול ןירעטעב

 -עיצַאנימלוק םעד טכיירגרעד ןבָאה ָאטעג ןיא רעגנוה ןוא טיױנ יד ןעוו
 ענעלָאװשעג ןענעז רעדניק ןוא ענעסקַאװרעד ,ןשטנעמ ןסַאמ ןוא טקנוּפ
 ןליטש וצ סָאװ טימ טכוזעג לַאפּפָא ןשיוצ ,ןטסימ יד ףיוא ןעגנַאגעגמורַא
 יו ,רענעלּפ טכַארטַאב ,רעדניק עּפורג ַא טלמַאזרַאפ ךיז ןבָאה ,רעגנוה םעד
 -רעדירב ןוא ךעלרעטסעווש עקירעגנוה ערעייז ןופ טיונ יד ןרעדניל וצ יוזא
 לָאז סָאװ ,ךיק ַא ןענעפע ,ןעוועג זיא ףליה רעטשרע רעד ןופ ןַאלּפ רעד .ךעל
 ,ןסע םערַאװ לסיב ַא רעדניק עקירעגנוה יד רַאפ ןבעגסױרַא גָאט ןדעי

 דנַאטשַאב ןיא טעטימָאק ַא טלייוועגסיוא טָאה גנולמַאזרַאפ-רעדניק יד
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 איליל ,(לקינייא סקינלעצ םירפא) גרעבנזייא על'הנח : רעדניק עדנגלָאפ ןופ

 -כעט) ןייטשרוג עיסול (רעדניק סנָאלבאי רכששי) ,ןָאלבאי קעלאס ,ןָאלבאי

 עשט'הניד (ןבילבעג ןבעל זיא ענייא יז -- ןייטשרוג אדיא ןיא דוד ןופ לרעט

 אבוק ,ןיוועל אשיראמ ,ןאמדירפ אדיא ,(לרעטכעט ס'המלש) אקצובישט
 .(לרעטכעט ס'ףסוי) ןָאלבאי עלעגייפ ןוא (ןיוועל עקלאוי ןופ רעדניק) ןיוועל

 ,טַארגדוי םוצ ןדנָאװעג ךיז טָאה טעטימָאק-רעדניק ןופ עיצַאגעלעד ַא

 -ניק םעד טָאה טַארנדוי רעד .ףליה ןטעבעג ןוא רענעלּפ ערעייז טגיילעגרָאפ

 ךיק יד זיא םעד קנַאד ַא ,טלעג עמוס עסיוועג ַא ןבעגעג טעטימָאק-רעד
 ,ןרָאװעג טנפעעג

 טכוזעג רעדניק יד ןבָאה ךיק יד ןטלאהוצפיוא יוזא יו ,תוסנכה ערעטייוו

 -עלגעמרַאפ יד ייב ןעגנולָאצּפָא עליבַאטס ןעמונעג :ןלעווק ענעדישרַאפ ןופ

 -רעדניק ןבָאה "רעדניק ראפ רעדניק , גנוזָאל ןרעטנוא ,ָאטעג ןיא ןדיי ערעכ

 -ייצ ךרוד ןעגנולמאז-טלעג ךעלסעגרָאטעג יד ןיא טריפעגכרודא ךעלרָאּפ עש

 ;םישובלמ ןוא גראוונסע ןופ ןעגנולמאז עטפָא טריפעגכרוד ; ףיוקראפ-ןכ

 סָאװ ,ןטרָאג ןיא ;ןעגנוטלאטשנאראפ עכעלטנפע ענעדישראפ טנדרָאעגנייא

 ןופ רעסאוו ןפיוא ןוא ךיק יד ןענופעג ךיז טָאה סע ווו ,ףיוה ןפיוא ןעוועג זיא

 ענעדישראפ טנדרָאעגנייא רעדניק יד ןבָאה ףיוה ןבלעז ןיא עקלזדאס רעד

 ,הסנכה טכארבעגניירא ןבָאה סָאװ ,סעזערּפמיא

 ןענעז ךיק-רעדניק ןוא טעטימָאק-רעדניק ןופ טעברא-ספליה רעד ןיא
 ,רעדניק יד ןבָאה יוזא .ָאטעג ןופ רעדניק עלא טעמכ ןרָאװעג ןגיוצעגניירא
 ערעייז טימ טלייטעג ךיז ,ןסעוצּפָא םייה רעד ןיא טאהעג ךָאנ ןבָאה סָאװ
 ןסע ןייק ןעמייה עמערָא ערעייז ןיא ןבָאה סָאװ ,רעדניק יד טימ ןטײצלָאמ
 טרירעגוצ טשינ ךיז ןבָאה ןרעטלע ערעכעלגעמראפ ןופ רעדניק .טאהעג טשינ
 ןראפ עמוס עסיוועג א טלָאצעגּפָא טשינ ןבָאה ןרעטלע יד זיב סנסע ערעייז וצ
 .טעטימָאק-רעדניק

 םעד ןבָאה רעדניק עקידנדייל יד ראפ טעברא-ספליה רעקיליײה רעייז ןיא

 ןפאשנייא ייז ןפלָאהעג ,ןעיורפ עּפורג א ןפלָאהעגטימ טעטימָאק-רעדניק

 רעד ייב .ךיוא יו -- טייצ רענעי ןיא עבאגפיוא ערעווש א רעייז -- ןטקודָארּפ

 -באי עקנָארב ,ןייטשרוג אדיא ןעיורפ יד ערעדנא ןשיווצ) ךיק ןיא טעברא

 ןופ טילּפ רעד :ןפלָאהעגטימ ליפ ןבָאה לעירעטאמ .(ןיוועל אשזדנא ,ןָאל

 רעד ןוא ָאטעג רעצעלדעש ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,סנֹרּפ ,דנאלשטייד

 רעקיד'ארומ רעד ןופ קילבנָא ןיא זיא סָאװ ,לָאװצנאג דמושמ רעצעלדעש

 ןפלעה וצ טעמדיוועג ךיז ןוא הבושת-לעב א ןרָאװעג עידעגארט רעשידיי
 ,רעדניק עקירעגנוה סרעדנוזאב ןוא ןדיי עקידנדייל-טיונ

 עלא טול טעברא עקיסעמנאלּפ א טריפעג טָאה טעטימָאק-רעדניק רעד
 -קעס ןוא גנוטלאווראפ ןייז ךרוד .טפאשרעּפרעק רעטריזינאגרָא ןא ןופ םיללכ
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 ינאלּפ ןוא רעדניק עקידנדייליטיונ ןופ סעיצארטסיגער טאהעג ,טאיראטער

 ,ףליה טלייטראפ קיסעמ

 -עגנוה יד ראפ טעברא-ספליה ןוא ךיק ןייז טימ ,טעטימָאק-רעדניק רעד

 --ספליה עלארטנעצ א סלא ןסקאוועגסיוא זיא רעדניק עקידנדייל ןוא עקיר

 ,רעגנוה ,טלעק ןעוו ,הפוקת רעכעלקילגמוא רענעי ןיא ָאטעג ןיא עיצוטיטסניא

 -א עלא ןופ .ָאטעג ןיא טעוועשובעג ןבָאה ןטייהקנארק עשימעדיּפע ןוא טיונ

 סרעלעק ,רעמעדיוב ,ךעלביטש עטּפָארּפעגנָא עגנע עלא ןופ ,ךעלסעג עקימור

 אשטיווָאנאלסא ףיוא רעהא טמָארטשעג ןהעשיגָאטימ יד ןיא ןבָאה ןלאטש ןוא

 סָאד עכלעוו ראפ ,רעדניק ענעלָאװשעג ןוא ענעסירעגּפָא רעטרעדנוה 8

 יד ןופ ליפ .גָאט ןופ גנורענרעד עצנאג סָאד ןעוועג זיא ןסע לסיב עמערָא

 -אב ןבָאה ייז סָאװ ,ןסע לסיב ןעמערָא םעד טימ ןבָאה רעדניק עכעלקילגמוא

 ,עמאמ-עטאט עטרעגנוהעגסיוא ערעייז טימ טלייטעג ךיז ,ךיק ןיא ןעמוק

 טצעזעגקעווא ,םעד ףיוא טראוועג ףיוה ןקיטייז א ןיא ווויץעגרע ןבָאה סָאװ

 לסיב סָאד ןסעגעג החּפשמ עצנאג יד טָאה ןעמאזוצ ןוא דרע רעד ףיוא ךיז

 .ןסע

 ראפ ןבר תיב לש תוקונת יד ןופ טעבראיספליה עשרעדניק עקילייה יד

 יד ןטלאהעגנָא טָאה ךעלרעדירב ןוא ךעלרעטסעווש עכעלקילגמוא ערעייז

 לולא 'ט ןרָאװעג ןסירעגרעביא זיא יז .ָאטעג ןטראּפשראפ ןיא טייצ עצנאג

 ,עשטייד יד ךרוד ,ןרעטלע יד טימ ןעמאזוצ ןענעז רעדניק יד ןעוו ,ב"שת

 ןפיוא ןרָאװעג ןבירטעגסיורא רעדרעמ-רעדניק ערעדנא ןוא עשיניארקוא

 .ןרעמאקיזאג רעקנילבערט יד ןיא -- טרָאד ןופ ןוא ץאלּפ-גאלשמוא

 שרדמ-תיב םיבצק ןופ הברוחרצד ייב פט

 -ָאמא רעד ףיוא שרדמיתיב-םיבצק ןופ הברוח רעד ייב רימ ןענעז ָאד ןוא

 ,סאגיעקטאי רעקיל

 ,ןדיי "ענייש , ןשיווצ האנש לקיטש א ןעגנאגעגנָא זיא ןָא קידנעטש ןופ

 -ילעב עטֹושּפ ,ןדיי עכאפנייא עטסָארּפ ןשיווצ ןוא םידמול ,םידיסח עפראש

 "-רעמ רעסיורג רעד ןיא ןבָאה סָאװ ,יד עקאט ,םיבצק רקיע רעד ןוא תוכָאלמ

 -נא רעד ךיז טָאה ןטסקראטשמא .סאג עקטאי רעד ףיוא ָאד טניווװעג טייה

 ,ןדיי "ענייש, יד ווו ,םישרדמ-יתב ןוא ןלוש יד ןיא ןליפ טזָאלעג םזינָאגאט

 ןעמונראפ .םיסחוימ ראפ ןטלאהעג ךיז ןבָאה םיתב-ילעב עשירחוס ןוא םידמול

 ןיא תוילע עטסטעפ יד ,טנַאװ-חרזמ ןיא טעטש עטסעב יד ךיז רַאפ

 .תופקה עטסבושח יד -- הרות-תחמש ןוא הרות רעד

 יד ווו ,רעטרע עטסראבליפ יד ןעוועג ןענעז םישרדמייתב ןוא ןלוש יד

 -נאהאב לָאמֹא טָאה ןעמ ןעוו ,ןרָאװעג טרירָאנגיא ןענעז ןדיי-ךמע עטסָארּפ
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 -לא רָאג ןיא ךָאנ ןפורעג ייז ןעמ טָאה "םיצראה-ימע, .םינינע עשהלהק טלד

 קעטש ןוא דמעמ ןייד קאטסָארּפ סייוו :טניימעג טָאה סָאד ןוא ןטייצ עט

 יד טאהעג ןבָאה ןיילא ןדיי ענייש יד ,ייז .טשינ ףראד ןעמ ווו ,זָאנ יד טשינ

 םייב ןוא ןזח א ,טחוש א ,בר א ןביולק :יוװ ,םינינע עכלעזא ןיא העדי-טּפיוה

 יז ןגעוו תופיסא יד סָאװ ,ןתוכרטצה עשהלהק ערעדנא עלא ןגרָאזראפ

 .םישרדמייתב ןוא ןלוש יד ןייג ןעמוקרָאפ ,ךעלנייוועג יװ ,ןגעלפ

 ןדיי עטסָארּפ רעצעלדעש ןבָאה ץנארָאנגיא ןוא ןעגנוקידיילאב יד ףיוא

 ןוא רעדיינש ,סעראילָאטס יד .?עיצולָאװער, רעסיורג א טימ טרעפטנעעג

 יו ,ןלוש ערעדנוזאב ןפאשעג ךיז ראכ ןבָאה סאג ענקנעיּפ רעד ןופ רעטסוש

 -ָאה סאג עקטאי ןופ םיבצק יד ךיוא ."םינשוש יחרּפ ,, לוש יד ,לוש סנאלפעש

 .סאג רעייז ןיא שרדמ-תיב םענעגייא ןא טיובעגפיוא ךיז ראפ ןב

 עטושּפ יד ןבָאה טייקנבעגעגרעביא ןוא עביל רעכעלנייוועגרעסיוא טימ

 -פיוא ךעלסעג עקימורא יד ןוא סאג-עקטאי ןופ םיבצק יד ,ןשטנעמיסקלָאפ

 ,עמערָא ןא ,עכאפנייא ןא ,עדייבעג א .ל'שרדמ-תיב רעייז ךיז ראפ טיובעג

 יד .רעיוב יד ,םיטאבעלאב עריא ןעוועג ןענעז סע םערָא ןוא ךאפנייא יו

 -לאב ענרעצליה עטושּפ -- טיפוס רעד ,לגיצ עטיור עכאפנייא ןופ -- טנעוו

 ,.רעמעלאב רעכאפנייא רענרעצליה רעטושּפ א -- טימ רעד ןיא ןוא סנק

 ךיז ראפ טאהעג ,ךיז ראפ םיטאבעלאב יד ןעוועג ןיילא ייז ןענעז ראפרעד

 ןבָאה ייז עכלעוו ,תוילע עלא -- הרות רעד ןיא ןוא טנאוו-חרזפמ עצנאג יד

 טימ ךעלקילג ןעוועג ןענעז ייז .תופקה עלַא הרות-תחמש ןוא ,טלָאװעג רָאנ

 ,ןגעמראפ ןקיטסייג םענעגייא טרָאפ רעבָא ןעמערָא רעייז

 שרדמיתיב םיבצק ןופ םיללּפתמ יד ןשיוװצ ןענעז םידמול עסיורג ןייק

 ןבָאה טייצ עקירעביא ןייק .ןענרעל ןוא ןציז טרָאד ןלָאז סָאװ ,ןעוועג טשינ

 ןיא ןייגמורא ףראד ןעמ רעדָא :ןעמונראפ קידנעטש זיא ןעמ ,טשינ ךיוא ייז

 ןייטש ףראד ןעמ רעדָא ,ןטכעש םוצ "?לקיטש, א ןעגנערב ֹוצ ןכוז רעפרעד

 רעבָא ,סעטסָאבעלאב ענזירּפאק יד ראפ שיילפ םיקלח ןקאהסיוא עקטאי ןיא

 יו ,ןעוועג רעטצניפ ךָאנ זיא סע ןעוו ,גָאטראפ ףרָאד ןיא ןייגקעווא ןראפ

 ןענעװאדּפָא ל'שרדמיתיב ןייז ןיא ןייגניירא ,עקטאי יד ןענעפע ןראפ ךיוא

 בוח ַא יו ןעוועג זיא סָאד ,םיליהת ךעלטיפַאק רָאּפ ַא ןגָאז ךיוא לָאמַא ןוא

 השע : טייטש קרּפ ןיא יו ,ןעוועג םייקמ ןבָאה ייז ןוא םיבצק עלא ראפ טעמכ

 ןבָאה ,הרות'ןב א ,דיי ןעמערָא ןא -- ןיבר א טפיוקעג ךיז ןבָאה ייז -- בר ךל

 יד ןיא טנרעלעג ייז ראפ טָאה רע ןוא ךָאװ א ןדליג עכעלטע טלָאצעג םיא

 .בקעי ןיע לטעלב א ,תוינשמ קרּפ א בירעמ ןוא החנמ ןשיוװצ ןטכאנראפ

 -אדראוואנ יד זא ,ןוא .הרדס יד טשטייטראפ ןוא קרּפ יז טימ טנרעלעג תבש

 יזעב עשיטסיװעשלָאב יד ןופ תופידר יד ראפ ןפָאלטנא זיא סָאװ ,הבישי רעק

 םיבצק יד ןבָאה ,ץעלדעש ןיא החונמ-םוקמ ריא ןענופעג טָאה סעקינשזָאב

 "געט, ףיוא ךיז ןשיווצ ,םירוחב-הבישי יד ,םידימלת עריא טנדרָאעגנייא
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 טָאה םורא יוזא ןוא .ל'שרדמ-תיב רעייז ןיא ןענרעל ןלָאז ייז יאנת ןטימ

 לוק סָאד טכאנייב א גָאטיײב ,סיורא סאג רעד ףיוא ןעגנולקעג טרָאד ןופ

 .ןענרעל-הרות ןופ
 טא יא ירא

 ןיא םיבצק יד ייב ןעוועג לָאמ עכעלטע ןיב ךיא ןעוו ,ךיז ןָאמרעד ךיא

 תוחילש ןיא -- לָאמנייא :ןטייהנגעלעג ערעדנוזאב ייא ,ל'שרדמ-תיב רעייז

 ןעוטפיוא יד ןגעוו טרָאד םיללּפתמ יד ןבעגוצרעביא לארשיל תמיק ןרק ןופ

 טימ ןסעגראפ טשינ ךיז טזָאל סע .לארשי-ץרא ןיא .ל .ק .ק ןופ רענעלּפ ןוא

 -סיוא יד וצ טרעהעגנייא ךיז ןבָאה ןדיי עטושּפ יד טערעטניא ןא ראפ סָאװ

 זַא ,טרעהעג ןבָאה ייז ןעוו ,תחנ ןופ טלקניפעג ןבָאה ןגיוא ערעייז יוװ ; ןריפ

 ײוּפ עשידיי ןטעברא .ל .ק .ק ןופ רעדלעפ יד ףיוא ,לארשי-ץרא ןיא טרָאד

 סָאװ ,םעטָא רעייז ךיז םורא טליפעג בָאה ךיא .טיורב ןיייא רעייז ףיוא םירע

 .עכעלקילג ענעי ןשיווצ טשינ ןענעז ייז סָאװ ,האנק ןופ טנערבעג טָאה

 רעד ןעוו ,טכאנראפ רוּפיכ-םוי ברע ןעוועג זיא סָאד -- לָאמ שרעדנא ןא

 -יתב ןוא ןלוש יד ןיא גנולמאז-טלעג א ראפ תורעק סיוא טלעטש .ל .ק .ק |

 יד ןבָאה וצ טעטימָאק-.ל .ק .ק ןופ עבאגפיוא יד ןעמוקאב ךיא בָאה ,םישרדמ

 טזָאל טנעמָאמ רענעי ךיוא .שרדמי-תיב םיבצק ןיא הדעק רעד רעביא החגשה

 ןוא דיירפ ,טייקיצראה רעקידתומימת א ראפ סָאװ טימ ,ןסעגראפ טשינ ךיז

 -בטמ ערעייז ןפרָאװעג ןבָאה ןשטנעמ-סקלָאפ עמערָא עטושּפ יד טייקטיירב

 -עגסיוא ןבָאה רעמינּפ עטלארטשעצ ערעייז ,.רעלעט-.ל .ק .ק םעד ןיא תוע

 טיג ןוא ייז ןיא טשינ טסעגראפ .ל .ק .ק רעד סָאװ ,טייקראבקנאד ליפ טקירד

 -נא סנשָארג עמערָא ערעייז טימ טייקכעלגעמ יד ןדיי עטושּפ יד ,ייז ךיוא

 יו ,גנומענרעטנוא-סקלָאפ רעקילייה ןוא רעסיורג אזא ןיא ןעמענוצלייט

 ,טנעה עשידיי טשינ ןופ דרע-לארשי-ץרא ןזיילוצסיוא

 תיב רעייז ןיא סאג עקטאי ןופ ןדיי יד ןעזעג ייז ךיא בָאה לָאמא ךָאנ ןוא

 טשינ ךיוא ךיז טזָאל סָאװ ,טנעמָאמ ןכעלרעייפ רעדנוזאב א ןיא ל'שרדמ

 :ןסעגראפ

 א וצ ןשָארג א ןבילקעג ל'שרדמיתיב ןיא ייז ןבָאה ןרָאי עייר עגנאל א

 ןבָאה ןוא תוסנכה ערעדנא ןוא סכרבש ימ ןופ ,תוילע עטפיוקראפ ןופ ,ןשָארג

 .הרות רפס א ןביירש טזָאלעג טלעג ןטלמאזעגנָא םעד ראפ

 טכאמעג ייז ןבָאה ,טקידנעראפ ןרָאװעג זיא הרות-רפס יד ןביירש סָאד זא

 ןוא ןכָאוו .טאהעג טשינ סעכלעזא ךָאנ טָאה ץעלדעש סָאװ ,רפסה-םויס א

 יד ןסָאלשעג טָאה ןעמ רָאנ יו ,ןטנװָא ליפ .תונכה יד טרעיודעג ןבָאה םישדח

 ןוא טכָאקעג ,ןבילקעגנעמאזוצ ךיז םיבצק יד ןופ רעבייוו יד ןבָאה ,סעקטאי

 ףיוא םילכאמ עטסרעייט יד טיירגעגוצ ,ןטָארבעג ןוצ ןקאבעג ,טלגערּפעג

 םיבצק יד ןופ רעטכעט יד ןענעז טכענ עגנאל ןוא געט עצנאג ;החמש רעד

 ,תויתוא עקילייה יד םידעפ-רעבליז ןוא -דלָאג טימ טיינעגסיוא ןוא ןסעזעג
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 -נעמ םענעטעמאס ןטיור-לקנוט םעד ףיוא טנכייצעגנָא טָאה רפוס רעד סָאװ

 ,שדוק ןורא ןראפ תכורּפ ןפיוא ןוא הרות-רפס רעד ראפ עלעט

 ףיוא ןעגנאגעג טשינ ,טלדנאהעג טשינ םיבצק םלוע רעד טָאה געט יירד

 -מש יד טרעיודעג טָאה געט יירד .טנפעעג טשינ סעקטאי יד ןוא רעפרעד יד

 -עג ןוא םילכאמ עטסרעייט יד טימ ,ךלמה-דיכ הדועס א טעװארּפעג ,הח

 יד טריפעגּפָא ןעמ טָאה הּפוח א רעטניא .ץנעט ןוא קיזומ טימ ,ןעקנארט-

 -ָאה םיבצק הרבח ,ןיירא לוש רעשיטָאטש רעסיורג רעד ןיא הרות-רפס עיינ

 "גב עקידתבש עטצוּפעגסױא ערעייז ןופ סעלָאּפ יד טעשטאקראפ ייברעד ןב

 ןופ טצירּפשעג ןבָאה רעייפ ןעקנופ שזא ,ןסאג יד ףיוא טצנאטעג ןוא םיד

 -אק ןקידנצנאט רעייז ןיא ,ןיירא ןסירעגטימ ןוא ןסאצּפָא עטעװָאקעג ערעייז

 | .רעניווונייא עטנעָאנ ןוא רעייגייבראפ עלא דָאהאר

 -גליּפש יד ןוא םלוע רעקידנצנאט רעד ,הּפוח רעד רעטנוא הרות-רפס יד

 ןרָאװעג טיילגאב ןענעז ןסאג רעצעלדעש יד ףיוא םירָאמזעלק עילעּפאק עקיד

 יד ףיוא ןסאּפ עטיור ערעייז טימ ,"ןקאזָאק-רעטייר, עינטָאס רעצנאג א ןופ

 ןופ טייז א ןיא טקעטשעגסיורא סענירּפושט עצראווש עסיורג יד טימ ,ןזיוה

 -סיוא ייז ןבָאה ,ןזיּפש ןוא ןדרעווש טימ טנּפָאװאב ,לטיה-ןקאזָאק ןרעטניה

 רעשיטָאטש-טלא רעד ןופ ןיז יו ,טשינ ןוא ןקאזָאק רענָאד עתמא יו ,ןעזעג
 ,טײקמערָא

 טימ ךיז טיירפ טלעוו עצנַאג יד זַא ,ןעעזעגסיוא טָאה טנעמָאמ םענעי ןיא

 רעייז טימ טימ טצנַאט ץלַא .ןדיי עוויטימירּפ עטושּפ יד ןופ דיירפ רעד טימ

 טעװארּפעג זיא החמש עצנאג יד ווו ,ל'שרדמ-תיב רעייז רעדנוזאב ןוא ץנאט

 -עלאב רעד ,סנקלאב ענרעצליה יד ,טנעוו-לגיצ עטיור עמערָא יד .ןרָאװעג

 -נענייש ןייא ןיא ןייא ךיז טכעלפ ָאד םורא ץלא ןוא קנעב יד ,ןשיט יד ,רעמ
 ,דָאהאראק ןקידנצנאט ןקיד

 -ראפ רעטייוו-טשינ רעד ןופ ןעגנורעניארעד ענייש ערעדנא ךָאנ ןוא יד

 ךעלסעג יד ןיא רעטרע ענעדישראפ טימ ןדניבראפ ןענעז סָאװ ,טייהנעגנאג

 ,ןדיי ענשאּפערָאה עטושּפ עריא טימ ,טָאטש-טלא רעשידיי-טשינ רעד ןופ

 ןוא ץראה סָאד ןעירב ,ןורכז ןיא ףיוא-ןכיוט ל'שרדמ-תיב ביל רעייז טיז

 ןענירעצ דלאב רעבָא ןרעוו ייז .דרע רעד ףיוא ָאד ןטערט םייב חומ םעד

 ןפערט רימ סָאװ ,רעדליב-ןברוח עשיגארט יד ןופ קילבנָא ןיא טגָאיראפ ןוא
 .טירש ןוא טירט ןדעי ףיוא ןַא ָאד

2. - == 

 דָאירעּפ ןטשרע ןיא ןרָאװעג בורח טשינ זיא ל'שרדמ--תיב םיבצק סָאד

 ,שרדמ-תיב ןטימ לוש עסיורג יד יו .טָאטש ןיא טפאשרעהיןראבראב רעד ןופ

 -כעלקילגמוא ןוא עטסמערָא יד ראפ םייה א ראפ טנידעג רעבירעד סָאד טָאה

 סָאװ ,(רעטנזיוט רשפא ןוא) ןדיי רעטרעדנוה ליפ ןעוועג .ָאטעג ןיא עטס

 םוצ ןליוו םעד ןריולראפ ךיוא םוטנגייא ןוא םייה רעייז ןרילראפ ןטימ ןבָאה
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 ןוא חוכ ןייק טאהעג טשינ ,טנעה יד ןזָאלעגּפָארא עטרינגיזער ןבָאה ,ןבעל

 יוצ טנָאקעג טשינ ןוא ןטייקירעווש ןוא תורצ עלא ןגעק ןפמעק וצ טומ ןייק

 לאטש רעדָא רעלעק ,םעדיוב ,לביטש ןכלעוו ןיא לקניוו ןגייא ןא וצ ןעמוק

 ןָא עכעלקילגמוא ענעבילבעג ןסיורד ןיא יד טָא .ָאטעג םענעסָאלשעגּפָא ןיא-

 ,לשדמ-תיב םיבצק ןיא טשטעווקעגנעמאזוצ ךיז ןבָאה ,ּפָאק ןרעביא ךאד א

 -עכָארבעצ רעד סָאװ ,חטש לקיטש םעד ףיוא ?םייה , רעייז ןענופעג טרָאד

 ,עזָאּפ רעקידנציז א ןיא ןעמענראפ טנָאקעג טָאה רעּפרעק רענ

 .סאפ א ןיא גנירעה יו טפָארּפעגנָא ןעוועג טרָאד ןענעז עכעלקילגמוא יד

 -עלעג ןגייא ןייק ןבָאה טשינ ןופ עטקיניירמואראפ ,רעגנוה ןופ ענעלָאװשעג

 עטסראטנעמעלע יד ןָא ,ףייז ןָא ,ןָאטוצרעביא סָאװ ןבָאה טשינ ןופ ,רעג

 עטסערג יד טרעפילעג ל'שרדמ-תיב סָאד טָאה ,ןשינעפרעדאב עכעלשטנעמ

 .ָאטעג ןיא ןלאפיטיוט לָאצ עטסערג יד ןוא ןטייהקנארק עקידנקעטשנָא לָאצ

 טרָאד ןופ ןריפוצסיורא ןבָאה טשינ לָאז "הלגע, יד זא ,גָאט רעד ןעוועג טשינ
 .עטיוט עכעלטע

 -נייא עכעלקילגמוא יד ייב טסעג עטּפָא ןייז ןגעלפ םיחצור עשטייד יד

 -ָאפ טשרע וצ--רעדנווו ןזייב ןפיוא ןעמוקעג ןענעז ייז .שרדמ-תיב ןופ רעניווװו

 -טע ןריפסיורא ךָאנרעד ,סנטָאש-ןשטנעמ עטקירדעגנעמאזוצ יד ןריפארגָאט

 יעמהרבא ערעדנא ןשיווצ) ןסישרעד ןוא טנאוו-שרדמ-תיב רעד רעטניה עכעל
 .(לוש רעסיורג רעד ןופ שמש םעד ןעל

 ןענעז שרדמ-תיב םיבצק ןופ רעניווונייא עכעלקילגמוא יד יו ,םעד ךָאנ
 ןופ עיצאדיווקיל רעד תעב ,עקנילבערט ןייק ןרָאװעג טריטרַאּפסנארטּפָא
 ןלוש ערעדנא עלא ןופ לרוג םעד טלייטעג "םייה , רעייז טָאה ,ָאטעג ןסיורג
 ,טנערבראפ סע ןבָאה ןלאדנאוו עשטייד יד .טָאטש ןיא םישרדמייתב ןוא
 ,ץלא טריבארעצ ןוא טּפעלשעצ ןבָאה רעביור עשימייה יד ןוא טסיווראפ
 ,טנעוו עטיור עטעקאנ יד רָאנ ןענעז ןבילבעג .ןזָאלעג רָאנ ךיז טָאה סע סָאװ
 ,הבצמ ענעזָאלראפ א יװ ,ןגער ןוא סעזדאס ןופ עטצראוושראפ ,עטמעשראפ
 ןברוח ןפיוא ןוא ןברוח םענעגייא ריא ףיוא רעצ ןעמוטש ןיא טרעמָאי סָאװ
 .טָאטש-טלא רעד ןופ ןדיי עטושּפ יד -- םיללּפתמ ענעטינשראפ עריא ןֹופ

 ענעּפָא יד ךרוד הברוח ןייז ןיא ןיירא ןקוק ןוא ךיז ןרעטנענרעד רימ ןעוו
 רעבורח-בלאה רעטסוּפ רעד ףיוא ןצָאלג סָאװ ,רעכעל"רעטצנעפ ןוא -ריט
 ןיא ןוא ּפָאק ןיא ץעז א טיג ,תמ א ןופ רעכעל-ןגיוא עסיורג יו ,סיורא סאג
 רעלכוט רעקידנקיטש א -- זָאנ ןיא ןוא טעמוא רעטכייפ רעטסיו א ץראה
 ןבָאה םינכש עקימורא עיינ יד סָאװ ףיוא ,לאפּפָא-ןשטנעמ ןוא טסימ ןופ חיר
 .טרָא עטסקיסאּפ סָאד ןענופעג ָאד

 ו א. .ועאאא

 סע ווו ,6 רעמונ סאג-עקטאי ףיוא זיוה עקידרעביאנגעקטנא סָאד ךיוא
 ; ןלייצרעד וצ סָאװ טָאה שזאקעיּפ בקעי ןופ יירעקעב יד ןעוועג זיא
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 ןט-22 ןופ תבש ןשיגארט םעד ןיא ךיז ןבָאה זיוה םעד .ןופ םעדיוב ןפיוא

 החּפשמ רעד ןופ עטנאקאב ןטסרעמ ,ןדיי קיסיירד ןטלאהאבסיוא טסוגױא

 "וצ ןויצ-ןב ןופ רעטכָאט יד---ייז ןשיוװצ ,הנח רעטכָאט רעייז ןוא שזאקעיּפ

 יירעקעב רעד רעביא םעדיוב רעטריקסאמראפ טוג א ןעוועג זיא סָאד .רעק

 -עדליוועצ ןעוו ,טייצ א ןיא ןטלאהאב טנָאקעג ךיז טָאה ןעמ ווו ,הריד ןוא

 .ָאטעג ןיא ןדיי עזָאלצוש רעביא געיעג א טכאמעג ןבָאה ןשטייד עטעוו

 -אב ןכוזסיוא טימ ןעמונראפ ךיז טָאה סָאװ ,עדנאב-רעדרעמ רעד טימ

 ןופ ןַאמ-.ס .ס ןַא טריפעגנָא טָאה ָאטעג ןטקידיײלעגסיױא ןיא ןדיי ענעטלַאה

 ןופ חצור א ,שטייד-סקלָאפ א -- סאטשנעקאב ןילת רעד ,טסניד-רעדנָאז

 רעדליו ןייז טימ-טנכייצעגסיוא קראטש ךיז טָאה סָאװ ,הגרדמ רעטשרע

 "ניק עגנוי -- רעדנוזאב ןוא ןדיי ןעגנערבוצמוא םזידאס ןוא תוירזכא

 סעשזאקעיּפ ןיא ןדיי קיסיירד ענעטלאהאב יד ןענופעגסיוא סָאד טָאה רע .רעד

 ףיוא ןגיוצעגסיורא עכעלקילגמוא יד רע טָאה תוירזכא רעדליוו .טימ .זיוה

 .ןסָאשרעד ןעמעלא טנעה עקיטולב ענייז טימ ןיילא ןוא סאג רעד

 -טע ןעמוקאב טָאה יז יו ,םעד ךָאנ ,טבעלעג ךָאנ טָאה שזאקעיּפ יורפ יד

 טימ לָאז ןעמ ןטעבעג ןוא טדערעג ךָאנ טָאה יז .ןטסאק-טסורב ןיא ןליוק עכעל

 ןייק טנעמָאמ םעד ייב ןעוועג טשינ זיא סע רעבָא ,ןסישרעד ,ןקידנעראפ ריא

 ןפרָאװעגפיורא ןרָאװעג יז זיא עקידעבעל א .ןָאט ןלעװ סָאד לָאז סָאװ ,חצור

 ןפיוא ןרָאװעג טריפעגּפָא ןענעז סָאװ ,עטיוט עלא טימ ןעמאזוצ ןגָאװ ןפיוא

 -תיב ןופ טריפעגקירוצ רעהכאנ ריא טָאה ןעמ .הרובק רעייז וצ םלוע-תיב
 טָאה סָאװ ,ןילת א ןענופעג ךעלדנע ךיז טָאה סע ווו ,ןיירא ָאטעג ןיא םלוע
 .טקידנעראפ ריא טימ

 סע יו ,רע ךיוא .ןַאמרעדעּפ רעלָאמ ןטימ ןעוועג זיא לַאפ רעכעלנע ןַא
 םלוע-תיב ןפיוא ןרָאװעג טריפעגּפָא זיא טדאטשרעבלאה ןימינב טלייצרעד
 ןעמ ןטעבעג טָאה רע ךיוא .רעקידעבעל א ךָאנ רעבָא רענעסָאשעגכרודא ןא
 ָאטעג ןיא םלוע-תיב ןופ ןרָאװעג טריפעגקירוצ זיא רע .ןסישרעד םיא לָאז
 יֹוִצ טָאה רע .שיבצפ ,ןילת-טּפיוה רעד ןענופעג טקנוּפ ךיז טָאה סע ווו ,ןיירא
 ןטעדנוווראפ םעד ןסישרעד לָאז רע ןליופאב םיא ןוא םראדנאשז א ןפורעג
 םעד ןריפוצסיוא טגָאזעגּפָא טָאה םראדנאשז רעד ,ןאמרעדעפ ןטיוט-בלאה
 -טנעעג םראדנאשז רעד טָאה -- טמיטשאב וצרעד טשינ ןיב ךיא .לעפאב
 טנעה עקיטולב ענעגייא ענייז טימ שיבאפ טָאה ןאד (!רעדנווז א) טרעפ
 .ןליוק עכעלטע םיא ןיא קידנסישניירא ,ןענאמרעדעפ טימ טקידנעראפ

 שינעטלעהאב א ןיא ןרָאװעג ןענופעג ןענעז סָאװ ,ןדיי עּפורג א ךָאנ
 .ןרָאװעג ןסָאשרעד טרָאד ןוא םלוע-תיב ןפיוא ןרָאװעג טריּפעגּפָא ןענעז
 -על עקילאוי ןופ ןוז) ןיוועל אבוק רעגנוי רעד ןענופעג ךיז טָאה ייז ןשיווצ
 ןגיל ןבילבעג זיא רע ,ןטימעגסיוא םיא. ןליוק יד ןבָאה לאפוצ א ךרוד-..(ןיוו
 ךיז רעטעּפש ,ןדיי ענעסָאשרעד ערעדנא יד טימ טקעדעגוצ םלוע-תיב ןפיוא

105 



 ןיא ןעמוקעגקירוצ ןוא לימ סנדייז ןיא ןטלאהאב ךיז טייצ א ,ןגירקעגסיורא

 טימ ףמאק ןשידרערעטנוא ןיא ןילבול ןיא ןלאפעג רעטעּפש .ָאטעג םעניילק

 ,ןשטייד יד

 הוק מ רעקילַאמַא רעד ןיא 6

 -עקטאי ףױא הוקמ רעקילָאמא רעד ןופ זיוה םייב רימ ןענעז ָאד ןוא
 סָאװ ,ןגעמראפ סלהק ןופ זיוה עקיצנייא סָאד זיא סָאד .ענראווָארב קע סאג
 ייי ןופ ץיזאב ןיא ךיז טניפעג ,רָאנ בוטש ןייא ךעלטנגייא ,םיא ןופ לייט א
 -ניירא יירפ ָאד טייקכעלגעמ יד רעבירעד ןבָאה רימ ןוא ,טעטימָאק ןשיד
 .ןרעה ןוא ןעעז סעּפע ,ןעורּפָא לסיב א ,ןייגוצ

 ןופ זיוה םעד ןיא ליפ רעייז ָאד זיא ןרעה וצ סָאװ ןוא ןעעז וצ סָאװ

 -ארטנעצ א ןיא ןרָאװעג טלדנאווראפ טציא זיא סָאװ ,הוקמ רעקילָאמא רעד

 .ץעלדעש ןיא "סעיצוטיטסניא , עשידיי עלא ןופ טקנוּפ ןל

 םימותי-רעדניק ראפ טשינ ,םימותי-תיב רעד ָאד ךיז טניפעג לכ"םדוק

 -רעד עכעלטע יד רַאפ רָאנ -- ָאטשינ ץעלדעש ןיא טנייה ןענעז עכלעזַא --

 -ינּפ עטשטיינקעצ ּפעק עיורג טימ ןשטנעמ עגנוי ,םימותי עדנלע ענעסקאוו

 סיורא גנאל טשינ טשרע ָאד ןענעז סָאװ ,ןגיוא ענעשָאלעגסיוא ןוא רעמ

 -עלטע יד ראפ ךיוא ןוא ,רעדלעוו ןוא סרעקנוב ,ןלייה עשידרערעטנוא ןופ

 יייט רעריביס עטייוו ןופ ענעמוקעגקירוצ ,רעלגָאװ עדנלע ענעכָארבעצ עכ

 טשינ ןבָאה ,ןעמאזוצ עלא ןוא ,ןצעמע ןכוז רעהא ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,סעג

 יא ווו ,ּפָאק ןרעביא ךאד א טימ לקניוו ןייק ,ןייגוצניירא ןיהווו טרָא ןייק

 א ָאד טכאמעג טעטימָאק רעשידיי רעד סָאד טָאה ייז ראפ .ןקיטכענוצרעב

 ליד ןפיוא טגיילעגסיוא ןגיל סע ווװ ,בוטש עבלאה א טלײטעגּפָא :"םייה,
 יד ןופ תוברוח יד ףיוא ןרעדנאוו גָאט א ךָאנ .יורטש ךעלטניב עכעלטע
 עטנעָאנ ערעייז ןופ םירבק ענענופעג טשינ יד ףיוא ןוא ןעמייה עטרעטשעצ
 ָאד ייז ןעמוק ,תורבקה תיב ןטעדנעשעג ןטכעוושראפ ןפיוא ערעייט ןוא
 ,רעכוז-םירבק עדנלע יד ,ןעורּפָא

 קילדנעצ א ייב ָאד רימ ןפערט ךָאד ןוא ,גָאט ןבלאה ךָאנ טציא זיא'ס
 ןרָאװעג דימ רעירפ ןענעז ייז .רעלגָאװ-םימותי עטרעטצניפראפ עכלעזא
 ןגיל ייז .תוברוח יד ףיוא ןרעדנאוו ןכָאנ ןעורּפָא ָאד ןעמוקעג סנטייצאב ןוא
 טימ עטכארטראפ ,עקידנגייווש ,ץכעוטנָא ןיא יורטש ןפיוא ןגיוצעגסיוא
 ,רעטצנעפ יד ףיוא ...טייוו-טייוו .ץעגרע ייז ןקוק ןגיוא עטלּפענראפ-קראטש
 עכעלטע :טנאיווָארּפ ןוא שזאגאב רעייז ןגיל סנּפָאקוצ סיוא ןעמוק סָאװ
 סָאװ ,ץכעוטנָא ךעלקיטש עכעלטע ןוא רעסאוו לּפעט א ,טיורב רעקיטש
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 ןופ רעדָא (טמא-עיצאירטאּפער רעשיליוּפ) "רוּפ , ןופ ןעמוקאב ןבָאה ייז

 .טעטימָאק ןשידיי

 ןייא ןיא ןטפלעה ייווצ ףיוא טלייטעצ זיא בוטש עבלאה עטייווצ יד = |

 -- לקנעב א טימ לשיט א טייטש בוטש לטרעפ ןייא ןיא טסייה סָאד ,טפלעה

 ןהעש'ןגרָאמירפ יד ןיא גָאט ןדעי .טעטימָאק ןשידיי ןופ ָארויב סָאד זיא סָאד

 -ער רעי )אדל םהרבא ראטערקעס-טעטימָאק רעד לשיט םעד ייב טציז

 .רעכוז-םירבק ענעמוקעגישירפ יד טרירטסיג

 יד טריפעגסיוא רָאנ טרעוו ָאד .ָארויב יד זיא בוטש לטרעפ םעד ןיא ָאד

 יד ןיא רָאפ ןעמוק ןגעקאד ןעגנוציז יד .טעטימָאק ןופ טעברא עשינכעט

 לטנאי ןוא ץעווארק לארשי ,רעדילגטימ-טעטימָאק יד ןופ תוריד עטאווירּפ

 -ארגָאטָאּפ רעטרעדנוה טימ םובלא ןא ךיוא ךיז טניפעג ייז ייב .ןאמדלָאג

 ןעגנערבמוא ןראפ ןדיי יד ןופ טכאמעג ןבָאה םיחצור עשטייד יד סָאװ ,סעיפ

 ןעוו ,ּפָא ךיז ןליּפש תושלח ןוא סעמזאּפס ,ןרערט ןופ סענעצס עשיגארט .ייז

 ערעייט ןוא עטנעָאנ ערעייז סעיפארגָאטָאפ יד ןיא ןענעקרעד ענעמוקעג יד
 טולב סָאד ,ףיוא-טרעדיוש סע .רעדירב ןוא רעטסעווש ,רעדניק ,עמאמ-עטאט

 ערעזנוא ןעעזעגסיוא ןבָאה סע יװ ,טעז ןעמ ןעוו ןרעדָא יד ןיא טרעווילג

 ענעסקאוו עטרעצעגסיוא :ףוס ןכעלקערש רעייז ראפ עטנאקאב ןוא עטנעֶאנ

 ענעלאפעגנייא ,רענייב-ןיק עטעשטראטסעגסיורא עטלוב קראטש טימ רעמינּפ

 ןופ םי א סיורא טקוק סע עכלעוו ןופ ,ןגיוא ענעשָאלעגסיוא עטיוט ,ןקאב

 -ברע ןופ יװ ,רעדיוש ןוא גנוטכאראפ ןופ ,עיצאנגיזער ןוא טייקיזָאלפליה

 םיהולא םלצ רעד ןרָאװעג ןעמונעגקעווא זיא סע ןעמעוו ייב ןשטנעמ טיוט

 ,ןביולג ןדעי ןופ עטליוהעגסיוא ןוא

 א א אה

 ןשיווצ לקניוו א ןיא סיוא טמוק סָאװ ,בוטש-הוקמ לטרעפ עטצעל סָאד

 סָאד ךיז טניפעג טרָאד :קעוװצ ןכיוה רָאג א ראפ טניד ,רעטצנעפ ןוא ריט

 ןטסאק א טייטש לקניוו עמאס ןיא .הדע רענעטינשראפ רעד ןופ םואעזומ

 . .ןטייקילײיה עטעדנעשעג ןופ גראווכורב טימ טליפעגנָא

 "יא ץלא קוק ןוא גנולמאז רעד וצ וצ ךיז ךיא ריר טנעה עקידנרעטיצ טימ|
 -עגפיוא ,עטמעשראפ ,עטעקאנ א ,הרות רפס עבלאה א :עטשרע סָאד .רעב

 טנעה-אמט ןופ ןוא עטָאלב ןופ עטקיניירמואראפ א ,םייח-ץע ןא ףיוא טלקיוו

 .ןקעלפיטולב עטנקורטראפ ןופ ךיוא ךיז טכאד -- ןענעקרעד ּוצ רעווש -- ןֹוא

 יד .טלעג טוג ראפ יוג ןשימייה א ייב טפוקעגּפָא טעטימָאק רעד טָאה סָאד

 ןרָאװעג טצונראפ זיא יז ;ןעוועג טשינ ןיוש זיא הרות-רפס טפלעה עטייווצ

 עקידרעמוז עטכייל ףיוא :טרעדָאפעג טָאה טייצ יד סָאװ ,עיצקודָארּפ א ףיוא

 -שיוקיטנאה ףיוא רקיע רעד ןוא ,ךעלעטיה עשרעדניק עניילק ףיוא ,ןלאדנאס

 -יפרָאד ןוא עשיטָאטש יד סָאװ ,תועירי ןסאּפ ענעטינשעג ןופ ןטכָאלפעג ךעל
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 ןופ ןרָאי יד ןיא ,ךאז-עדָאמ א יו ,טפיוקעג ןרעג ןבָאה סעטסָאבעלאב עש

 .טפאשרעה סלווייט

 -ימָאק רעד סָאװ ,תורוחס עטעבראעגסיוא עכלעזא ןופ קיטש עכעלטע

 ךיז ןעילוט ןוא ןטסאקיפואעזומ םעד ןיא ָאד ןגיל ןבילקעגנעמאזוצ טָאה טעט

 ןטלָאוװ ייז יו ,טקנוּפ ,הרותירפס רעבלאה רעטמעשראפ רעטעקאנ רעד ֹוצ

 ןעוועג ןענעז ייז סָאװ ,סָאד קירוצ ןרעוו ןוא ןטפעהאב ריא וצ ךיז קירוצ ןלעוו

 ,טייקטרעשאב רעייז ןופ טייצ רעטשרע רעד ןיא ,גנודנעש רעד ראפ לָאמא

 ןטעמאס קיטכיצ א ןיא ןָאטעגנָא ,ךאז עקילייה עצנאג סלא ןענעז ייז ןעוו

 תיב רעדָא ,לוש רעכלעוו ןיא שדוק ןורָא ןקילייה א ןיא ןענאטשעג עלעטנעמ

 -געוו א ןייז טלָאװעג ןוא השודק ןופ לאערא ןא טימ ןעמונעגמורא ,שרדמ

 .ןבירשרַאפ ריא ןיא זיא סָאװ ,טלַאהניא םעד טימ טלעוו רעד רַאפ רעזייוו

 עדליוו ערעייז טעװארּפעג ןבָאה ןלאדנאוו יד תעב זא ,טלייצרעד ןעמ

 סיפ ערעייז רעטנוא ןסייהעג טפָא ייז ןבָאה ,תונז ןוא תורכְש טימ סעיגרָא

 ןטלָאװ ייז יו ,ןטייקילייה עשידיי ערעדנא ןוא תורות-ירפס ןטײרּפשסױא ךיז

 סָאװ ,"ס'אל, ערעדנא ןוא "חצרת אל, םעד ראפ ןייז םקונ ךיז טימרעד ןלעוו
 .ןבירשראפ ריא ןיא ןענעז

 ללש א ןטסאק םעד ןיא ןפרָאװעגנָא זיא הרות-רפס -עבלאה רעד םורא

 ןענעז דנאבנייא טנווייל רעדָא רעדעל ערעייז .תומש ןוא םירפס ערעדנא ןופ

 -עצ עטמעשראפ עטעקאנ ענעגױצעגּפָא ןגיל ייז ןוא ןעמוקעג ץונוצ ןעמעוו

 -וגלג ענעדישראפ יד ןגעוו טלייצרעד סָאד סָאװ ,עטקִיטָאלבראפ ןוא ענעסיר

 סָאװ ,גָאט םעד ןופ טכאמעגכרוד ןבָאה ייז סָאװ ,;עוו-םונהיג םעד ןוא םיל

 טימ ןעמאזוצ קנעש-םירפס ערעייז ןופ ןרָאװעג ןפרָאוװעגסיױרא ןענעז ייז

 ןיא ור רעייז ןענופעג ןיוש ןבָאה ייז זיב ,רעצישאב ןוא םיתב-ילעב ערעייז

 .בוטש-הוקמ רעד ןופ לקניוו ןיא ןטסאק ןעמערָא םעד

 -וקרעביא ןוא ןגיילרעביא םייב ץראה ןטימ ןעמאזוצ טנעה יד ןרעטיצ סע

 ןרָאװעג ןבילקעגנעמאזוצ ָאד זיא סָאװ ,"רצוא , ןעמוטש ןטכעוושראפ םעד ןק
 ,טרָאד ןגיובראפ ,ןיטיג אתכסמ רעד ןופ לקיטש א ןיפעג ךיא .ןטסאָק םעד ןיא
 א ,אבר שרדמ ןטקילפעצ א ,ינש תיב ןברוח םעד ןופ טלייצרעד טרעוו סע ווו
 החילס א ,הניק א ,רודס א ,רוזחמ א ,שמוח א ןופ לטשער א ,בויא רפס ןבלאה
 ןופ עטקייוועגכרודא ,עטלעגראפ ,ךעלמיליהת עטרעדָאנקעגסױא עבעלטע ןוא
 ןוא ָאטעג ןיא םירפס עטסטיירּפשראפ יד ןעוועג ןענעז ייז סוא-טזיִיוו .ןרערט
 ,םירפס ערעדנא עכעלטע ךָאנ

 רפסה, חסונ םעד ןופ ןטפירשפיוא ךיז ןעניפעג םירפס יד ןופ לייט אףיוא
 תוליפת-יתב ןופ ןעמענ עטנאקאב עכעלטע טרָאד ןיפעג ךיא ,"...'רל ךייש הזה
 .טרעהעג ןבָאה םירפס יד ןעמעוו וצ ןשטנעמ עטאווירּפ ןופ ןוא

 ןעמוקוצ ָאד בורקב טעװ ,רעדילגטימ-טעטימָאק יד רעביא ןביג סע יוװ
 .סעקינ'דנו-ענ עזָאלמיײה יד ראפ ךיק יד :עיצוטיטסניא ןא ךָאנ
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 תאתן5 צי

 לטשער םעד ראפ ןגָאטימ סיֹורא טיג יז ,ךיק יד ןיוש טרינָאיצקנופ יז
 ןופ ,ןדיי רעצעלדעש ענעמוקעגקירוצ דנו-ענ ןטייוו ןופ ןוא ענעבילבעגנבעל

 טיג סע סָאװ ,ןטקודָארּפ ןופ ןוא עקירעמא ןופ ןָא טמוק סע סָאװ ,ףליה רעד

 לייוורעד ךיז טניפעג ךיק יד רָאנ .טעטימָאק-לַארטנעצ ןכרוד טניָאשזד רעד

 טָאה סע וװ ,יאמ רעטשרע ןוא קעניר יראטס קע ןופ זיוה ןיא םעדיוב ןפיוא

 ,רעטערב עכעלטע טגיילעגסיוא ןגיל סעלזָאק ףיוא ;שעװ ןעגנָאהעג לָאמא

 ייז .רעטערב ערעדנא ע:עלטע ןגיל ךעלטסעק ףיוא ;ןשיט ראפ ןעניד סָאװ

 -ָאלמייײה לטשער סָאד ןעמאזוצ ָאד ךיז ןעמוק טייצ-גָאטימ .קנעב ראפ ןעניד

 ךיוא ךיק יד וצ ןעמ טיירג טציא .גָאטימ ןסע סעקינ'דנו-ענ עזָאלבוטש ןוא עז

 .הוקמ רעד ןופ זיוה ןיא רעהא ןגָארטוצרעביר +
= 

 ,זיוהרָאפ ןרעטצניפ-בלאה ןיא ןיירא רימ ןעמוק בוטשיהוקמ רעד ןופ

 -ָאק א ראפ ;סעטארג עש'הלהק לסיב א ןטלאה וצ רעמאק א ראפ טניד סָאװ

 ראפ ; טעטימָאק ןיא ןעמוק סָאװ ,ןטנאסערעטניא יד ראפ ןטראוו םוצ רָאדיר

 -ַאו ןטימ רעמע רעד ןוא .םיחרוא עטריטרַאוװקעגניײא-טרָאד יד רַאפ ךיק ַא

 ךיוא יו ,דרע רעליוה רעד ףיוא ןעייטש סָאװ ,לּפעט ןוא לסיש עסיורג ,רעס

 .ןשאוו םוצ ךיז טרָא ןא ךיוא זיא ָאד זא ,תודע ןענעז עשזולאק-רעסאוו א

 ללח רערעטצניפ רעצראווש א ּפָארא טקוק ,טיפוס א טאטשנא ,ןביוא ןופ

 .המיא ןוא דחּפ ּפָארא טבעווש סע ןענאוו ןופ

 ףיורא ןקוק ,לקניוו ןיא טייטש סָאװ ,רעטייל םעד ףיוא ףיורא ןעייג רימ

 ,טעמוא ןצראווש טימ טרָאד ןופ ץעז א טיג סע ןוא ,םעדיוב ןרעטצניפ ןיא

 טלָאװ תוומה-ךאלמ רעד יוװ ,ךיז טליפ סע ןוא טפול עטקיטשראפ עסייה טימ

 -- קערש א טלאפאב סע .לגילפ עצראווש עטיוט ענייז טימ טעכָאפעג ָאד ךָאנ

 : ךיז ןסיוורעד רימ סָאװ טָא ןוא

 ףיוא ךיז ןבָאה ,הטיחש רעסיורג רעד ןופ תבש ןכעלקילגמוא םענעי ןיא

 םענעכעלב ןטילגעגנָא םעד רעטנוא ,םעדיוב ןטקיטשראפ ןרעטצניפ םעד

 סָאד ןענעז ןטסרעממא ,תושפנ עכעלקילגמוא קיצעביז ייב ןטלאהאבסיוא ,ךאד

 ןשיווצ שינעטלעהאב א ןוא ץוש טכוזעג ןבָאה ייז .רעדניק ןוא ןעיורפ ןעוועג

 יניּפש ןרָאי עגנאל ןופ ןטלמאזעגנָא ןשיווצ ןוא סנטָאש-םעדיוב עצראווש יד

 ,רעגנוה ןופ ןרָאװעג טקיניײּפעג תעליתעמ יירד ָאד ןענעז ייז .ץכעבעוו

 .ךאד םענעכעלב ןטילגעגנָא םעד ןופ ןגָארטעג ךיז טָאה סָאװ ,ץיה ןוא טשרוד

 טקיטשראפ ,םעטָא םעד ןטלאהעגנייא ןבָאה םיתמ עבלאה עכעלקילגמוא יד

 סיוא עשיחצור יד ןופ טקעדטנא ןוא טקרעמאב ןרעוו וצ טשינ ידכ ,ןצכערק יד

 -קידיילעגסיוא ןיא ןפָאלעגמורא טניהיריּפש עטינעג יוװ ,ןענעז סָאװ ,רעריּפש

 .ןדיי ענעטלאהאב טכוזעג ןוא ָאטעג ןט

 זיא ,ץיה ןוא טשרוד ,רעגנוה ןופ ןבירטעג ,קיטסניד ,גָאט ןטרעפ ןפיוא

 "עג עטשלחראפ א ןוא שינעטלעהאב ןופ סיורא ,עלעדיימ גנוי א ,דניק א
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 דניק עכעלקילגמוא סָאד .רעסאוו ןכוז עּפמָאּפ רעטנעָאנ רעד וצ ךיז טָּפעלש
 .סאטשנעקאב ןילת םעד ,חצור ןטנָאמרעד .םעד ךרוד ןרָאװעג טקרעמאב זיא

 ןרעביא טעלגעג ,ןעגנאגעגכָאנ דניק סָאד היח-ביור עטריניפאר א יו ,זיא רע

 ןבעגעג ,רעסאוו ןפאש ןפלָאהעג ,דייר עסיז ענייש דניק םִוצ טדערעג ,לּפעק

 -רעטסעווש ןוא ןעמאמ רעד ראפ ךיוא ןגָארטקעװא ןסייהעג ןוא דאלָאקַאש

 עכעלקילגמוא עלא ןפָארטעג ןוא דניק ןכָאנ ןעגנאגעגכָאנ זיא חצור רעד .ךעל

 ןיילא טנעה-רעדרעמ ענייז טימ ןוא םעדיוב ןרעטצניפ ןפיוא ענעטלאהאב

 .ןסָאשעגסיוא ןעמעלא

 תומקנ לא
 -עג רימ סָאװ ,ןעמעלא םעד ןופ קילבנָא ןיא ץראה סָאד טמעלקראפ סע

 .עדייבעג-הוקמ רעטכשוחראפ רעטסיוו רעד ןיא ָאד ןעניפ

 זיוהרעדָאפ ןשיווצ לעווש רעד ףיוא ןייטש ךיא ביילב רעטרעווילגראפ א

 ןופ סנטָאש עצראווש יד ןיא ןייא לָאמא ךָאנ ךיז קוק ךיא .בוטש-הוקמ ןוא

 -הוקמ ןופ ללח ןטסיװ ןופ ּפָארא ןקוק ןוא םורא ָאד ךָאנ ןבעווש סָאװ ,טיוט

 ףיוא ָאד ןוא .סנבעל ליפיוזא ןופ ץָאלק-הטיחש רעד ןעוועג זיא סָאװ ,םעדיוב

 ןוא הלהק ןוא הדע רעזנוא ןופ ןבילבעג זיא סָאװ ,לטשער ןקידכעבענ םעד

 :בוטש-הוקמ רעטכשוחראפ רעד ןופ ןעלקניוו יירד ןיא טרירטנעצנָאק ָאד זיא

 ןיא לקניוו-יורטש ןפיוא ךיז ןליונק סָאװ ,סנטָאש-ןשטנעמ עכעלטע יד ףיֹוא

 ןעמערָא םעד ףיוא ;םירוסי-םימותי ענעפלָאהאבמוא עטצענערגאבמוא ערעייז

 -יטסניא-ספליה עלארטנעצ יד טעדליב סָאװ ,לקנעב ןוא לשיט םענעכָארבעצ
 -ראפ ןקיטסייג םענעבילקעגפיונוצ םעד ףיוא ןוא "הדע, רעד טָא ןופ עיצוט

 ךָאנ ךיז טיצ סע ןכלעוו וצ ,לקניוו ןיא ןטסאק םעד ןיא טגיל סָאװ ,ןגעמ

 -ירעצ םענעסירעגּפָא ןא סיורא םענ ךיא .טנאה יד סיוא וויטקניטסניא לָאמא

 סָאד ןגיוא יד ןיא ךיילג ךיז טפראוו סע ןוא ףיוא םיא ךאמ ,םיליהת םענעב

 לעג זיא סָאװ ,ד"צ לטיּפאק ןופ לטייז עטקייוועגכרודא ןרערט ןיא ,עטלעגראפ
 עביל עניימ טרעמָאיעגניירא ָאד ןבָאה סע סָאװ ,ןרערט יד ןופ טקייוועצ ןוא

 ךיז לעטש ךיא .ףוס ןכעלקערש רעייז ראפ ריעיינב ענעטינשארפ עקידתומימת

 טימ ןעייל ןוא גראווכורב ןקילייה ןופ ןטסאק ןרעביא ,לקניוו א ןיא קעווא
 : הנווכ

 ! סיורא ןייש ,תומקנ ןופ טָאג !תומקנ ןופ טָאג וד ,טָאג

 טלעוו רעד ןופ רעטכיר וד ,ךיז ביוהרעד

 ,עצלָאטש יד וצ גנוטלעגראפ םוא רעק

 -- טָאג ,םיעשר יד ןלעװ ןענַאװ זיב

 ? ןעיירפ ךיז םיעשר יד ןלעװ ןענאוו זיב

 ,טיישראפ ןדער ייז ,ןרעוואג יז

 ,טכערמוא ןופ רעוט עלא ,ךיז ןעמיר יז
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 ייז ןקירדעצ ,טָאג ,קלָאפ ןייד
 - .ברא ןייד ןקינייּפ ייז ןוא

 ייז ןענעגרה ןדמערפ םעד ןוא הנמלא יד

 ייֵז ןטיױט םימֹותי ןוא

 ןעעז טשינ טעוװ טָאג : ןגָאז ייז ןוא

 ..ןקרעמ טשינ טעוװ בקעי ןופ טָאג רעד ןוא

 ַאט עג עניילק סָאד .ע

 ץאלּט-הטיחש ןייא ןופ ,רעטייווצ רעד וצ הברוח ןייא ןופ ןענאּפש רימ

 -אב ןברוח ןופ געט יד ןיא טָאה סָאװ ,טָאטש-טלא רעד רעביא ,ןטייווצ םוצ

 סע ווו ,קעייירד רעד זיא סָאד ."ָאטעג עניילק סָאד , ןעמָאנ םעד ןעמוק

 עווָאגראט ,אשטיווָאנאלסא :ןסאג יירד יד ןופ ןקע יד ןעמאזוצ ךיז ןעמוק
 ,רעװָאלָאקָאס ןוא

 ךעלזייה ענרעצליה עניילק עטלא יד ןיא ָאד ןבָאה ,ןברוח ןראפ ,לָאמא

 ָאד .םינויבא םתס ןוא רעייג-ספרָאד ,סעלָאגעלאב ,רעגערט עשידיי טניווועג

 .טיונ ןוא טייקמערָא רעשידיי ןופ טָאטש ןיא טרָא עלארטנעצ סָאד ןעוועג זיא

 "ניו עמערָא עליטש סָאד טָאה ןברוח ןופ הפוקת רעטצעל רעד ןיא ,רעטעּפש

 רעטסערג רעד ןופ טרָא עלארטנעצ סָאד ןייז לָאז ָאד זא ,ןעוועג ?הכוז, עלעק

 ָאד ןענעז סָאװ ,הדע רעזנוא ןופ לטשער םעניילק םעד ראפ ןדייל ןוא ןייּפ

 .ןבעל רעייז ןופ םישדח יירד עטצעל יד ןיא ןרָאװעג טקיניײּפעג

 -אב א ןפאש ךיז ןליוו ןוא ךעלזייה עמערָא עכעלטע יד ןטכארטאב רימ

 ייווצ ןעוועג זיא לָאצ רעייז סָאװ ,ןשטנעמ עכעלקילגמוא יד יוזא יו ,ףירג

 עצנאג ןטלאהעגסיוא ןוא טרעטאמעג ךיז ,"טבעלעג, ָאד ןבָאה ,תושפנ טנזיוט

 סָאװ ,ןעגנוגנידאב יד ייב ןוא טפאשגנע רעקידתוירזכא אזא ןיא םישדח יירד

 ,ןפאשעג ייז ראפ ןבָאה סיצאנ יד

 ענרעצליה ענעבילבעג יד ,ךיז ןיא ענעסָאלשראפ ,עמוטש ןעייטש יז
 ייז .רעטצנעפ-ןריט עטמירקעגסיוא ערעייז טימ ָאטעג םעניילק ןופ ךעלזייה
 -עגּפָא ךיז טָאה סָאװ ,עידעגארט רעכעלקערש רעד ןופ טשינרָאג ןלייצרעד
 .טנעוו ערעייז ןשיוװצ טליּפש

 עדייב ןופ סיואיגנעל ךיז ןעיצ סָאװ ,ןקָאטשניר ענעּפָא יד ןגייווש סע
 -ָאלפעגּפָא ייז ךרוד זיא סע טולב שידיי לפיוו טשינ ןלייצרעד ייז .סאג ןטייז
 .געט-הטיחש עמאזיורג ענעי ןיא ןס

 ןוא לָאמא ןופ רענייטש עטסָארּפ יד ,קורב ןופ רענייטש יד ןגייווש סע
 סָאװ ,תויתוא עקיליײה עקיטנאקריפ יד טימ רענייטש-תובצמ עיינ יד ךיוא
 ָאד ןוא תורבקה-תיב ןטרעטשעצ ןופ ןעגנערב טזָאלעג ןבָאה ןלאדנאוו יד
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 ייז ףיוא ןענעז סע סנבעל לפיוו סיוא טשינ ןגָאז ייז .ןסאג יד טריקורבעגסיוא

 .טפאשרעה סלווייט ןופ געט ערעטצניפ יד ןיא ןרָאװעג ןסירעגרעביא

 ,רעמיוב-עיצאקא ןוא סעברעוו עטלייצעג עכעלטע יד ךיוא ןגייווש סע

 ןסאג עטיוט-בלאה ענעזָאלראפ יד ןופ ןגעוו-דייש יד ייב ָאד ןעייטש סָאװ

 ליטש סעּפע ןעשטּפעש ןוא ךיז ייז ןעלקָאש לטניוו-סגנילירפ ןופ ןבירטעג

 אזא סָאד זיא יצ טסייוו טָאג ןייא סָאװ ,ּפעק עקידרעטעלב-ןירג עטיירב יד טימ

 סָאד ןביירט ייז רעדָא ,רעניווונייא עטכארבעגמוא עקילָאמא יד ךָאנ שידק

 רעייז זיא רשפא ןוא ? ָאד םינכש עיינ יד ןעירב טשינ לָאז יז ,ץיה יד קעווא

 ןלייצרעד ייז רעבָא ?ןייזליווו ןוא טנוזעג רעייז ראפ הליפת אזא ןעשטּפעש

 ערעייז ןיא ןבָאה סע ערעזנוא ריע-ינב עכעלקילנמוא לפיוו ,רעמיוב יד ,טשינ

 -ָאהעג ןגייווצ יד ףיוא ןענעז סע לפיוו ןוא תומשנ יד טכיוהעגסיוא סנטָאש
 ;ןרָאװעג ןעג

 טגיל יז .קלָאפ רעזנוא ןופ ץָאלק-הטיחש רעד ,דרע יד ךיוא טגייווש סע

 -רָאג טלייצרעד יז .שוּפיע טימ טמעטָא ןוא רגּפ רעמוטש א יו ןגיוצעגסיוא

 ןופ ,טּפאזעגנייא ךיז ןיא טָאה יז סָאװ ,טולב ןוא ןרערט םי טעד ןופ טשינ

 עקידלושמוא יד ןופ ןוא ,ןעגנולשראפ טָאה יז סָאװ ,טינש ןקידארומ םעד

 | .טרעצראפ טָאה יז סָאװ ,סנבעל

 ןבָאה םיא וצ סָאװ ,םונהיג-ָאטעג םעניילק םעד רעביא ָאד למיה רעד ךיוא |

 ןוא ןקילב עטלפייווצראפ ערעייז ןדנָאװעג ריע-ינב עכעלקילגמוא ערעזנוא

 יייועצ ערעייז ןסָאגעגסױא םיא ראפ תוליפת עקידנסיירצראה עליטש ןיא

 -ארט עטסרעווש ערעייז ןיא ןביוהעג םיא ראפ טנעה יד ,רעצרעה עטקיט

 ןביוא ןופ ,טקוקעגוצ ןעמעלא וצ ךיז טָאה סָאװ ,למיה רעד .ןטונימ עטסשיג

 ךיז טליּפש ,טייקיולב רעפיט ןייז ןיא ןסָאלשראפ טגיל רע ךיוא -- ןעזעג ץלא

 ,טגייווש ןוא ןלארטשדןוז עקידנרירעמעש םי םעד טימ זָאלגרָאז

 "זייה יד ץוח א ,טנשריעג ןבָאה סָאװ ,ָאד רעניווונייא עיינ יד ןגייווש סע

 יד -- סעטארג עמערָא לסיב סָאד ךיוא ,ןדיי עטכַארבעגמוא יד ךָאנ ךעל

 עקידנעקנַאלב עכעלטע יד ךָאנ ןקוק ייז -- סנגעמרַאפ עשידיי ערַאדנעגעל

 ,רעטסנעּפשעג ףיוא יו ,קערש טימ לסיב ַא ,טײקנטלַאהעגקירוצ טימ ןדיי

 ףיוא ןרעג טשינ ןרעפטנע ןוא ןגייווש ייז ,טלעוו רענעי ןופ ענעמוקעגקירוצ

 ,ייז טגערפ ןעמ סָאװ םעד

 ןופ געט יד ןיא ,רעירפ יו טקנוּפ ,סיוא טעז סע !טגייווש ץלַא !ַאש

 טשינ ,טָאג ןוא שטנעמ ,רוטַאנ ןוא טלעוו ,דרע ןוא למיה ,ץלַא טָאה ,ןברוח

 רעזנוא טימ ןעמַאזוצ ןרָאװעג בורח טשינ ,ךיז טיירדעגרעביא טשינ רָאנ

 -שמ ןגייוושליטש טימ ןוא תיחשמ ןקיטולב ןטימ תחא די טכאמעג רָאנ ,קלָאפ

 טָאה ,ןברוח ןכָאנ ,טציא ךיוא יוזא .טעברא רעשינָאלוװייט ןייז-טימ ןעוועג םיל

 "רעד טשינ טשינרָאג . ,ןגייווש וצ ןריוװשַאב ךיז ןוא תחא-די טכַאמעג ץלַא

 ןרעו טשיװעגּפָא ,טייקנסעגרַאפ ןופ םי ןיא ןדניװשרַאפ ץלַא לָאז סע ,ןלייצ
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 .ןעוועג טשינרָאג לָאמניײק ָאד טלָאװ סע ךיילג ,שינעכעדעג ןֹוֿפ
 עטכישעג ןּופ הנוממ רעד רעדָא ,םוטש ןוא דנילב ,ביוט ץלַא עקַאט זיא יצ

 -- !לטיּפַאק קיטולב סואימ ַאזַא ןענעכייצרַאפ וצ ,ןלייצרעד וצ ךיז טמעש

 | !ןעמַאזוצ עדייב רשפא

 סָאװ ,סָאד טשינ ןעוו ,החכש ןופ םוהת ןיא קעװַא ץלַא רשפא טלָאװ סע

 ןלָאז סע ,רַאפרעד טגרָאזעג ןלַאפ ערעדנַא ןיא יו ,ָאד ךיוא טָאה החגשה יד

 טרעדױשעגכרודַא ןיײלַא ןבָאה סָאװ ,תודע- עטלייצעג עכעלטע ןביילברעביא

 לטשער ענעבילבעג סָאד טכַאמעגכרוד טָאה'ס סָאװ ,דָאירעּפ-םונהיג םענעי

 ןלייצרעד ןלָאז סָאװ -- ָאטעג םעניילק ןיא ,הדע רענעטינשרַאפ רעזנוא ןופ

 -עק סע סיורג יו ,עטכישעג רעד רַאפ ןוא תורוד עקיטפניק יד רַאפ ,זנוא רַאפ

 ןייגרעד ןענעק סע טייוו יו זיב ןוא םירוסי ןוא ןייּפ עכעלשטנעמ ןייז ןענ

 .תועשר רעכעלשטנעמ ןוא תוירזכא עטעוועדליוועצ

 :ענעבילבעג ןבעל עכעלטע יד ,ןלייצרעד ייז ןוא

 -עגוצ , ןבָאה םינילת יד ןעוו ,טסוגױא ןט-22 ןופ ,תבש ןשיגַארט םעד

 ןבָאה ,עיצקעלעס רעד ןופ ענעבילקעגּפָא יד רַאפ ָאטעג עניילק סָאד "טיירג

 רעַייז טיול .ןָאזרעּפ ןצעביז ןוא טרעדנוה ףניפ ןופ לָאצ א ךיז ראפיטאהעג ייז

 -על רעדנגינעג ַא ךעלזייה עניילק עכעלטע יד ןענעז גנוסַאפפיוא רעשיצַאנ

 יז טזָאל ןעמ סָאװ ,ןדיי עטליײטרוארַאפ-טיױט םוצ לָאצ ַאזַא .רַאפ םיור-סנב

 .טייצ רעצרוק ַא ףיוא רעביא קילײװטיײצ רָאנ

 טרעדנוה ףניפ יד ,עיצקעלעס רעד ךָאנ ,טכַאנרַאפ תבש טָאה ןעמ זַא
 םעניילק ןיא טריפעגּפָא ּפעלק ןוא יָאװנָאק ַא טימ ,ענעבילקעגּפָא ןצעביז
 קיצנַאװצ וצ טנדרָאעגנייא .ךיז ענעבילקעגּפָא "עכעלקילג, יד ןבָאה ,ָאטעג
 "יוב ,לַאטש ַא ןיא ,לביטשדָאטעג ַאזַא ןיא ןָאזרעּפ קיצנַאװצ ןוא ףניפ וצ ןוא
 :רעלעק רעדָא םעד

 -עג ןפַאשעג זיא סע רָאנ יװ ,דלַאב זיא ָאטעג עניילק סָאד שטָאכ ןוא
 "טסנידרעדנָאז,, עשיניַארקוא ןופ טייק ַא טימ ןרָאװעג טלעטשעגמורַא ;ןרָאװ
 ןלָאז ענעבילקעגּפָא טשינ זַא ,ןטיהעג טוג ןבָאה סָאװ ,יײצילָאּפ עשילױּפ ןוא
 "יא ןופ ףליה רעד טימ ,ןבעגעגנייא ךָאד ךיז טָאה ,ןעמוקנײרַא טשינ טרָאד
 -- ףעטעּפש ,ענלצנייא -- טייצ עטשרע יד ,ײצילָאּפ עשיליוּפ יד ןפיוקרעכ
 ןיא ןעמוקאבוצניירא .ךיז ןדיי רעטרעדנוה --- רעטעּפש ךָאנ ןוא רעקילדנעצ
 טלעטשעגרָאפ טלָאמעד ךיז טָאה ןעמ יװ ,ןבעל ןופ עלעזדניא םעניילק םעד
 :טיוט -- רָאנ טשרעהעג טָאה סע ווו ,םי ןקימורַא ןשיווצ ,ָאטעג עניילק סָאד
 רעבירַא ןעגנַאגרעד זיא תושפנ לָאצ יד ןוא טרעיודעג גנַאל טשינ טָאה סע
 .ןָאזרעּפ טנזיוט ייווצ

 : ןפוא ַאזַא ףיוא ןעגנַאגעגוצ סע זיא הגרדהב
 ::תומה-ךאלמ ןופ לגענ יד ןופ ןסירעגסױרַא ךיז ןבָאה סָאװ ,עטשרע יד

 -ןעקנַארק ןוא ןרַאטינַאס יד סָאװ ,עכעלקילג עטלייצעג יד ןעוועג ןענעז
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 ינַארק רעדָא עטעדנוװרַאפ סלַא ןגָארטעגסױרַא ןבָאה לָאטיּפש ןֹופ רעטסעווש

 -מוא ןֹופ סױרַא ןרַאטינַאס ענעוטעגרעביא סלַא ןענעז סָאװ ,יד ךיוא יו ,עק

 א ןוא לָאטיּפש ןיא טעוועטארעג קיליײוװטייצ ךיז ןבָאה לייט .ץאלּפ-גאלש

 -קעלעס רעד ןופ ענעבילקעגּפָא עּפורג רעד טימ טשימעגסיוא ךיז ןבָאה לייט

 .ָאטעג םעניילק ןיא ךיז ןעמוקַאבנײרַא ייז טימ ןעמַאזוצ ןוא עיצ

 זיא סָאװ ,*ָאדנַאמָאק-סגנוטָארסיױא , יד ץעלדעש טזָאלרַאּפ טָאה קיטנָאמ

 יד ןבָאה עקירעביא סָאד .הטיחש עסיורג יד ןריפוצכרודַא ןעמוקעג לעיצעפס

 ןופ ךיז ןרענעלקרַאפ ןטימ .ןקידנערַאפ טפרַאדעג ןיײלַא ןיוש םינילת עקיטרָא

 ןענעז סָאװ ,לייט א ראפ ןרָאװעג רעטכייל זיא ,טָאטש ןיא ןשטייד לָאצ רעד

 ןגירקוצרעבכירַא ,ָאטעג ןסיורג ןיא רעכעל ענעדישרַאפ ןיא ןטלַאהַאב ןעוועג

 םעניילק ןיא ןגעוו-רעטניה ךרוד ,טכענ ערעטצניפ ןופ ן'העש עטעּפש ןיא ,ךיז

 ,ייצילָאּפ עשילױּפ יד קידנפיוקרעביא ,ָאטעג

 -קוא ןוא ןשטייד סעדנַאב ןעגנַאגעגמורַא רדסכ ןענעז ָאטעג ןסיורג ןיא

 טניה-ריּפש עטריסערד טוג יו ןוא רעפלעהוצ עשילוּפ עשימייה טימ רעניַאר

 -עטלעהַאב יד ןֹופ יז טּפעלשעגסױרַא ,רעטרע ענעטלַאהַאב ןיא ןדיי טכוזעג

 ןוא םלוע-תיב ןפיוא טריפעגקעוַא רעדָא ,טרָא ןפיוא ייז טעדרָאמרעד ,ןשינ

 יֹוזא יו ןעלטימ ןכוז וצ עכעלקילגמוא יד ןעגנוווצעג טָאה סָאד .ןסָאשרעד

 -סנבעל, עלַאגעל טַאהעג טָאה סָאװ ,ָאטעג םעניילק ןיא ןגירקוצרעבירַא ךיז

 לייט ַא רעבָא ,ןבעל ןטימ טלָאצַאב ןײגרעבירַא םעד ייב ןבָאה ליפ ."טכער

 .טעװעטַארעג ךיז ןבָאה

 ןופ ןוא ָאטעג ןסיורג ןיא ןסַאג יד ןופ םיגורה יד ןביײלקעמַאזוצ סָאד

 רעיוט םוצ יז ןּפעלש ןוא רענעגעוו ףיוא ייז ןדָאלנָא סָאד ,ץַאלּפ-גַאלשמוא

 ךיוא טָאה ,"ענעבילקעגּפָא, יד ךרוד ןרָאװעג טריפעגסיוא זיא סָאװ ,ָאטעג ןופ

 -ַאב ערעייז ןופ ןעמוקוצסױרַא עטקעטשרַאּפ לייט ַא טייקכעלגעמ ַא ןבעגעג

 םורַא טעברַא רעד וצ ןענַאטשעגוצ ,ָאטעג ןסיורג ןכעלרעפעג ןיא ןשינעטלעה

 ןעמוקַאבנײרַא ךיז ענעבילקענּפָא יד טימ ןעמַאזוצ םורַא ױזַא ןוא םיגורה יד
 .ָאטעג םעניילק ןיא

 -עג טָאה ןעמ סָאװ ,העידי יד רעפרעד יד ןיא ןעגנַאגרעד זיא סע ןעוו
 עסיוועג ייב קשח םעד טקעוועגפיוא סָאד טָאה ,טָאטש ןיא ןדיי יד טימ טכַאמ
 ןבָאה ייז ןוא "םישעמ עוויטקַא , וצ גנורעקלעפַאב רעשיפרָאד רעד ןופ ןלייט
 טַאהעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדיי עכעלקילגמוא יד ףיוא סעװַאלבָא טנדרָאעגנייא
 ןוא רעדלעוו ןיא טעקנָאלבעגמורַא רעדָא ,רעפרעד יד ןיא ןטלַאהַאבסיױא
 רעדָא ,טעגרהרעד ,טביוראב ןדיי ענענופעג יד ןבָאה םירעוּפ יד .רעדלעפ
 ,טקריוועג טָאה עגַאל יד ךיוא .ָאּפַאטסעג רעד ןופ טנעה יד ןיא ןבעגעגרעביא
 ,רעפרעד יד ןיא ןטלַאהַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדיי עכעלקילגמוא יד ןופ ליפ זַא
 -וקמוא קידנלעוו טשינ ,רעדלעפ ןוא רעדלעוו עטסיװ ןיא טעקנָאלבעג רעדָא
 "צניפ יד ןיא ,ןגעוו ענעדישרַאפ ךרוד ןבָאה ,םירעיֹוּפ עשירעביור יד ןופ ןעמ
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 .ָאטעג םענַײלק ןיא -- ןבעל ןופ עלעזדניא םעניילק ןיא ןגיוצעג ,טכענ ערעט

 -עגּפָא יד ןופ ןבעל סָאד טסיוװ ןוא רעטצניפ ןעוועג זיא סע לפיוו ףיוא

 -סיוא זיא ,ָאטעג םעניילק ןיא ,רעטרע ערעדנַא ןופ ענעמוקעגוצ ןוא ענעבילק

 ןוא ןעיורפ ,םינקז יד ןופ עגַאל יד ןעוועג זָאלסגנונפָאה ןוא שיגַארט-סַאנ

 ייז ,ןטלַאהַאבסױא טַאהעג תבש ןרעטצניפ םעד ןיא ךיז ןבָאה סָאװ ,רעדניק

 -בערט ןיא ןרעמַאקיזַאג יד וצ ןרעהעג ייז ,עטלייטרוארַאפ ןעוועג עלַא ןענעז

 סָאד ןוא ,רענעמ רָאנ ןייז טנָאקעג ָאטעג םעניילק ןיא ןבָאה לַאגעל .עקניל

 טשינ ,םינקז ןייק טשינ רעבָא ,רָאי קיצרעפ זיב ןצפופ ןופ רעטלִע:ןיא זיולב
 ךיז עטלייטרוארַאפ עלַא יד טָא ןלָאז ווװ .רעדניק ןייק .טשינ .ןוא ןעיורפ ןייק

 ןסיורג ןטרידיווקיל ןיא ןשינעטלעהַאב עטקעטשרַאפ יד ןיא ןביילב ? ןָאטניהַא

 ,טיחצור יד ןופ טריּפשעגכָאנ ןוא טכוזעג ךעלטנורג ױזַא ןרעוו ייז וװ ,ָאטעג

 ,ןייז טעװ סָאװ ?ָאטעג םעניילק ןיא ךיז ןגירקניירַא .טיוט רערעכיז :טסייה

 ךָאד טעװ ָאטעג רעניילק רעצנַאג רעד 1 ןפערט טרָאד ייז ןלעוו ןשטייד יד זַא

 ןעמַאזוצ ,רעדניק ןוא ןעיורפ ,םינקז יד ,עלַא ייז ןוא ,ןרעוו טרידיווקיל דלַאב

 רעדָא ,עקנילבערט ןייק ןרעוו טקישעגּפָא רעדָא ןלעװ ענעבילקעגּפָא יד טימ

 שיבַאפ ךָאד טָאה ױזַא .ןרעוו ןסָאשעגסיוא ןוא טנַאװ ַא וצ ןרעוװו טלעטשעגוצ

 :  .טרעלקרעד ןיײלַא

 .געווסיוא ןַא ןָא עגַאל עשיגַארט ַא

 יד טריפעג טקניטסניא-סנבעל רעד טָאה תורירב ערעטיב ייווצ יד ןופ

 וצ ךיז ןליוו םעד טימ לייט ַא .ןײרַא-ָאטעג םעניילק ןיא ןעיורפ ןוא םינקז

 ןרעכיז ַא ןיא ןקעטשרַאפ ןענעק ךיז טרָאפ ןעמ טעװ רשפא -- ןעװעטַאר
 רעד טימ ,עטרינגיזער ןוא ענעגָאלשרעד ןיוש ןצנַאגניא לייט א ןוא--- טרָא

 םינקז יד ןופ ליפ .ןדיי ןשיווצ ,ענעגייא ןשיוצ שטָאכ ןלַאפ וצ גנונעכערסיוא

 ,געוו ןצרוק םעד ןיא ןלַאפעג גנורעדנַאװרעביא רעד ייב ןענעז ןעיורפ ןוא

 .טעװעטַארעג טנעמָאמ םענעי ןיא ךיז ןבָאה לייט ַא רעבָא

 ָאטעג םעניילק ןיא ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,םינקז עטעװעטַארעג יד ןשיװװצ

 -אבראבא לאומש המלש ,רעקוצ ןויצ-ןב ,ביורטנייוו םוחנ קחצי :ןעוועג ןענעז

 ,ברַאפדְלָאג ךענעה ,טַאטשרעבלַאה םוחנ ןוא לצרעה ,ןַאמדירפ ןמלק ,לענ

 .ערעדנַא ךָאנ ןוא ןַאגַאק קחצי ,בקעי ןוז ןייז ןוא טחוש ריאמ עשטיא

 ליפ ןבָאה םעד ןיא) םישובלמ-רענעמ טימ טגרָאזַאב ךיז ןבָאה ןעיורפ יד

 יַאבסיױא ךיז ענעוטעגרעביא ןוא ("עלַאגעל, ענעבילקעגּפָא יד ןפלָאהעגוצ
 טשינ ןלָאז יז ,ָאטעג םעניילק ןופ רעטרע עטסנגרָאברַאפ יד ןיא ןטלַאה

 -עז סָאװ ,יײצילָאּפ רעשיליוּפ ןוא רעניַארקוא ,ןשטייד יד ןופ ןרעוו טקרעמַאב

 יז ןבָאה קערשיטיוט ןיא ןוא .טירט ןדעי ףיוא ,םוטעמוא לופ ןעוועג ןענ

 -עג זיא סָאװ ,לרוג ןקידרעטייוו רעייז ףיוא ןשינעטלעהַאב יד ןיא טרַאװעג

 ,םיחצור עקיטולב יד ןופ טנעה יד ןיא ןגעל

 ןענעז ייז .רעדניק ךעלציּפ עניילק יד טימ ןעוועג זיא ןטסכעלקערש וצ
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 ,רעקנוב ,רעלעק םענשֹוד ןגנע ןיא טכעלש יז זיא סע ,קיטשרוד ,קירעגּנוה
 -רַאפ ןעק ןייוועג רעייז .ןענייוו ,ןעיירש ייז ןוא שינעטלעהַאב רעדנַא רעדָא

 טשינ ןעגנערבמוא ןלעװ ייז ןוא ןרעהרעד ןלעװ םיחצור עקיטולב יד ,ןטַאר

 עלַא ךיוא רָאנ ,סעמַאמ ערעייז טימ ךעלרעדניק עכעלקילגמוא יד ,ייז רָאנ

 -עג ןופ עיצַאדיווקיל רעד וצ ןעגנערב ןּוא ענעבילקעגּפָא עלַא ןוא ענענופעג

 ךעלציּפ ןעוו --  ןעמ טלייצרעד -- ןלַאּפ ייווצ ןעוועג !דניוו ןוא ייוו ןוא .ָאט

 *עטַאט ענעגייא ערעייז ןופ טנעה יד טימ ןרָאװעג טקיטשרעד ןענעז ךעלהפוע

 וצ-! שינעטלעהַאב ןיא ייז טימ ךיז ןעניפעג סָאוו ,םינכש ערעדנַא ןוא עמַאמ

 ,ןשטנעמ עכעלקילגמוא יד טריפרעד םיחצור יד ןבָאה הגרדמ ַאזַא

 רעקיטולב רענעי ןופ רעדניק ןייק ,טשינ ןצנַאגניא טעמכ ,ןבילבעג טשינ

 | .עכָאּפע
 א אטא.

 סָאװ ,ענלצנייא ןעוועג ןענעז ןטרָאּפסנַארט-טױט רעקנילבערט יד ןופ

 -ייא יִד ןסיירפיוא ךרוד רעדָא ,ריט ַא ןסיירפיוא ךרוד טעװעטַארעג ךיז ןבָאה

 ,יד ,ןענָאגַאװ יד ןופ ןעגנורּפשעג ןוא רעטצנעפדןָאגַאװ ַא ןופ ןטַארק ענרעז

 ןבָאה סָאװ ,רעניַארקוא ןוא ןשטייד יד ןופ ןעמוקעגמוא טשינ ןענעז סָאװ

 ןבָאה סָאװ ,םירעיוּפ עשירעביור יד ןופ רעדָא ,ןטרָאּפסנַארט יד טריטראקסע

 ןוא רעגנערד ןוא קעה טימ ןסלעריןַאב יד ייב תונברק יד טרַאװעגּפָא

 ךיז ןגעוורעטניה ענעדישרַאפ ךרוד ,ךיוא ןבָאה עטלייצעג יד .טעגרהרעד ייז

 .ָאטעג םעניילק ןיא ןעמוקַאבנײרַא

 לעטַארעג ךיז ןבָאה סָאװ ,רעצעלדעש טשינ ,ןדיי ענלצנייא ךיוא ןעוועג

 ןבָאה יז .ָאטעג םעניילק ןיא ץעלדעש ןייק ןעמוקעג ןוא עקנילבערט ןופ טעוו

 םיחצֹור יד סָאװ ,תונברק יד ןופ ביור טימ ןענָאגַאװ ןדָאלנָא םייב טעברַאעג

 ןבָאה ,ןריקיזיר וצ סָאװ קידנבָאה טשינ .?טַאמייה , רעד ןיא טקישעג ןבָאה

 *דעש ,ךיש ןוא םישובלמ טימ קעּפ ענעדָאלרַאפ יד ןשיווצ טקעטשרַאפ ךיז יז
 -בערט ןופ ןגוצ יד ווו ,עיצַאטס עטשרע ןוא עטסטנעָאנ יד ןעוועג זיא ץעל

 -טנַארט"ןגוצ יד ןופ ןדיי עטעװעטַארעג יד .טלעטשעגּפָא ךיז ןבָאה עקניל

 ףַאנ זיא סע ווו ,ץעלדעש ןיא ןביילב וצ ױזַא יו ןגעוו טכוזעג ןבָאה ןטרָאּפ
 .ןדיי לסיב ַא טימ ָאטעג "רעלַאגעל, ַא ןעוועג

 תועידי עתמא ןוא ןסורג עכשלרעדיוש יד טגנערבעג ,בגא ,סָאד ןבָאה יז
 .עקנילבערט -- "רעגַאל-סטעברַא, ןופ

 ענעסָאלשעגסױא ,עכעלקילגמוא עלַא ,עטלייטרוארַאפ עלַא ןבָאה ױזַא
 ןֹוא טָאטש ןיא טעװעטַארעגיױװ-ץעגרע ךָאנ ךיז ןבָאה סָאװ ,םייחה רפס ןופ
 .ָאטעג םעניילק ןיא ןגיוצעג ,טנגעגמוא ןיא

 ןטקַאװעגטימ זיא ,ןשטנעמ לָאצ יד ןופ ןסקַאװ ןטימ זַא ,ךעלדנעטשרַאפ
 .םינינב עניילק עכעלטע יד ןיא ןוא ,חטש םעניילק םעד ףיוא טפַאשגנע יד
 טקיטשרעד ןעמ זיא ןלַאטש ןוא רעמעדיוב ,ןרעלעק ןיא רָאנ טשינ זַא ,ױזַא
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 ףיוא ץַאלּפ ןעיירפ לקיטש ַא ווו-ץעגרע ןענופעג רָאנ ,טפַאשגנע ןופ ןרָאװעג

 -ַאמעגסיוא ,ןדימ םעד ןגיילוצקעווא ווו ,ןטרָאג רעדָא ,ףיוה ַא ןיא דרע רעד :

 זיא סע .עכלעוו וצ ,ןכַאז עסיורג יד ןופ ןעוועג זיא ,ןעורוצּפָא רעּפרעק ןטרעט .

 .ןכיירגרעד וצ רעווש ןעוועג
 א אטא . טא

 ןיא טבעלעגרעביא ןײלַא טָאה עכלעוו ,בוט-םוי-םיובנענעט ַאדיא יורפ

 עדנגלָאפ טיג ,ץנעטסיזקע ןייז ןופ םישדח יירד עצנַאג יד ָאטעג םעניילק

 : עכָאּפע רענעי ןופ גנורעדליש

 ,שיבַאפ טנַאדנעמָאק-טָאטש רעד טָאה ,טסוגױא ןט-26 םעד ,ךָאװטימ |

 ןוא ןריטסיזקע טביילב ָאטעג עניילק סָאד זַא ,גנונדרָארַאפ ַא ןבעגעגסױרַא

 .טעברַא רעד וצ ןייג ןלעװ עלַא זַא גנידַאב ןטימ טרירַאבמוא זיא

 -ַאב , רעדָא ,עיטסעגמַא ןא יו טשטייטעגסיוא ןעמ טָאה גנונדרָארַאפ יד

 ןעמוקַאבנײרַא טַאהעג ךיז ןבָאה סָאװ ,?עלַאגעל טשינ, יד רַאפ "גנוקידענג

 ןענעז סָאװ ,יד רַאפ ךיוא ןוא ערעטלע ןוא ןעיורפ -- ָאטעג םעניילק םעד ןיא

 -עג ןבָאה ייז .ָאטעג ןסיורג ןיא ןשינעטלעהַאב ןיא טקעטשרַאפ ןעוועג ךָאנ

 ןיײגרעבירַא ןוא ןשינעטלעהַאב יד ןופ סױרַא גָאט ןלעה ןטימ ןיא יירפ טנעק

 .ָאטעג םעניילק ןיא

 "יא ערעווש יד ךָאנ ,גנונַאּפשטנע עזייוולייט עצרוק ַא ןעמוקעג זיא סע

 ךיז טָאה גנונפַָאה ןופ קנופ ַא .געט עשיגַארט עטצעל יד ןופ ןשינעבעלרעב

 ? גונעג ןייז ןיוש טעו רשפא ? רשפא :עוויַאנ לייט ַא ייב טילגעצ

 -עכיזרַאפ יד ךיוא טָאה ,טייצ רענעי ןופ תוחטבה עשטייד עלַא יו רעבָא

 אזַא רָאנ ןעוועג זיא סָאד זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טנַאדנעמָאק-טָאטש ןופ גנור

 עטקעטשרַאפ יד ןרַאנוצסױרַא ידכ ,לציּפש-רעדרעמ טריניפַאר ַא ,לדניווש

 .ןעגנערבוצמוא ייז ןוא ןשינעטלעהַאב ערעייז ןופ

 ןא רעטנוא ,ךעלדיימ ןוא ןעיורפ קיסיירד ןענעז ,ירפ ץנַאג ,סנגרָאמוצ

 יז טָאה ןעמ .טעברַא רעד וצ ןעגנַאגעג ײצילָאּפ רעשילױּפ ןופ עטרָאקסע

 -געס ןוא ָאטעג ןסיורג ןופ רעזייה עטקידיילעגסיוא יד ןעמיורפיוא טריפעג

 םיחצור יד סָאװ ,סטוגיןוא-בָאה עשידיי עטביױרעגנָא סָאד ןקַאּפניײא ,ןריגער

 .תונברק ערעייז ייב טביױרעגנָא ןבָאה

 -עג טרַאּפשעגניײא ןעיורפ קיסיירד יד ןענעז ,טעברַא רעד ךָאנ ,גָאטיײב

 רעד ןופ ןבלעוועג-חלהק עקילָאמַא יד ןיא -- הסיפת-ָאטעג רעד ןיא ןרָאוו

 -רַאפ טָארד טימ םיחצור יד ןבָאה ,טרָאד ייז ןטלַאה העש עכעלטע ךָאנ ..לוש

 יּפַא ָאטיוא ןַא ףיוא ,ןעיורפ עכעלקילגמוא יד ייב ןטניה ףיוא טנעה יד ןדנוב

 ןעמעלַא ייז ןוא ,טנַאװ ַא ייב ייז טלעטשעגסיוא ,םלוע-תיב ןפיוא ייז טריפעג

 -- טעבנגעג ןבָאה ייז זַא ,גנוקידלושַאב רעטשרמולכ רעד רעטנוא ,ןסָאשרעד

 .ןכַאז עשידיי עטריבַאר יד ןופ ךעלדיילק ךיז ףיוא ןָאטעגנָא ןבָאה ייז

 עד ךיז טָאה ,רָאטקעּפס רתסא ,ןעיורפ עכעלקילגמוא .יד ןופ רָאנ:ענייא
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 -וצ טָאה יז סָאװ ,ןזייא ןַא טימ טָאה יז :ןפוא ַאזַא ףיוא טעװעטַארעג טלָאמ

 ַא טקַאהעגסױא (בלעוועג-הלהק) רעמַאק-הסיפת רעד ןיא ןענופעג קילעפ

 ,טונימ רעטצעל רעד ןיא ןוא לגיצ ייווצ ןופ סיורג רעד ןיא ,טנַאװ ןיא ךָאל

 .ןסיורד ןיא ןעמוקַאבסױרַא ךיז ,םלוע-תיב ןפיוא ייז ןריפּפָא ןרַאפ

 ןעיורפ קיצנַאװצ ןוא ןיינ יד רעביא דרָאמ-ןסַאמ ןכעלדנעש ןגעוו)

 ערעייז ףיוא ןעוועג ןענעז רימ ןעוו ,טרָא רעדנַא ןַא ףיוא טלייצרעד טרעוו

 ,(םירבק ענעזָאלרַאפ

 יורפ יד ,ױדנַאל עשזור ךיוא ןעוועג זיא ןעיורפ ענעסָאשרעד יד ןשיווצ

 ,ךָאװ רעד ןופ ךשמ ןיא ,סנייּפ-לע ךיז טָאה סָאװ ,ױדנַאל ףסוי טַאקָאװדַא ןופ

 -עטַארעג יז זיא ,ץַאלּפ-גַאלשמוא ןופ ,תבש :טעװעטַארעג לָאמ ייווצ טַאהעג

 סלַא ןטלַאהַאבסיױא ךיז טרָאד ןוא לַאנָאסרעּפילָאטיּפש ןכרוד ןרָאװעג טעוװ

 -יחש-ןסַאמ רעד תעב -- רעטעּפש געט יירד טימ ןוא ; רעטסעוװש-ןעקנַארק

 סנייּפ-לע ךיוא ,רעדניק עגנוי ייווצ טזָאלעגרעביא טָאה יז .לָאטיּפש ןיא הט

 -עס רעד ייב תבש ,ױדנַאל ףסוי רעטָאפ םעד טָאה ןעמ תעב ,עטעװעטַארעג

 .עקנילבערט ןייק .ה .ד ,סקניל ףיוא טריציפיסַאלק ,עיצקעל

 -עגסױרַא רעדיוו שיבַאפ טָאה ,הטיחש רעקידארומ רעד ךָאנ ,סנגרָאמוצ

 ייז ביוא ,ןעשעג טשינרָאג ןעיורפ יד טעװ אבהל זַא ,גנורעכיזרַאפ ַא ןבעג

 ,ךעלדנעטשרַאפ .ןענעבנג טשינ רעמ ןוא טעברַא רעד וצ ןייג רעלוגער ןלעוו

 ןעיורפ יד ,"ןעגנורעכיזרַאפ, סעשיבַאפ טביולגעג טשינ רעמ טָאה רענייק זַא

 טעברַא ןייק וצ ןוא ,טנעקעג טָאה סע ווװ רָאנ רעוװ ,ןטלַאהַאבסױא ךיז ןבָאה

 .ןעגנַאגעג טשינ

 -ירטעג יד זַא ,טגייצרעביא ךיז טָאה ןעמ ןעוו ,געט עכעלטע ךָאנ טשרע

 ַא טימ ךיוא לָאמַא ןוא ,עקידעבעל ,עצנַאג קירוצ ןעמוק טעברַא וצ ענעב |

 ןטרידיווקיל ןיא ןבוטש יד ןעמיור םייב טניפעג ןעמ סָאװ ,לטימסנבעל לסיב

 -יירפ ןוא ןשינעטלעהַאב ערעייז ןופ סױרַא ןעיורפ עלַא ןענעז ,ָאטעג ןסיורג

 .טעברַא רעד וצ ןעגנַאגעג קיליװ

 ןרעגַאל-סטעברַא א

 .ןרעגַאל-סטעברַא ענעדישרַאפ ןעוועג ןענעז טָאטש םורַא ןוא טָאטש ןיא

 -ָאה סע ווו ,ערעסערג ןוא ןָאזרעּפ עכעלטע וצ טעברַאעג ןבָאה סע ווו ,עניילק

 -צַאלּפ , ןפורעג ייז טָאה ןעמ .ןָאזרעּפ טרעדנוה עכעלטע וצ טעברַאעג ןב
 ."סעקווו

 :ןעוועג ןענעז ןרעגַאל יד ןופ עטסרעלוּפָאּפ יד

 רעטעברא 200 ךרעב -- גנומענרעטנוא געװדןַאב ןוא ןַאב -- ןאמקער

 א 150 "7 -- ַײײרעבָארג-ריוושז ןוא ןייטש -- עבורגסיק 2

18 



 רעטעברַא 100 ךרעב -- גוצוַאב .3

 4 100 7? -- רעגַאל-סגנוגעלפרַאּפ"ײמרַא 4

 2 20 7? -- ישטינלָאר טַאקידניס 5

 6 60 ? -- עטוהיזָאלג 6
 ש 50 0

 -- (אוד רעדירב ןופ דַאלקס .וועג) עלעטשלמאז לַאּפּפָא 7

 -- ןעיײסָאש ייב ןטעברַאדןָאטעב -- לעבעג ןוא ףלָאװ
// 150 / 

 -- טעברַא-ןַאב ענעדישרַאפ -- טַאירָאטקעּפסניא ןַאב 9
72 150 2 

 / 100 * -- עּפַאװטּפול ,0

 -ענרעטנוא ערענעלק ערעדנַא ךָאנ ןוא -- גנולמאזלארטנעצ ןעּפמול .1

 : | ,ןעגנומ

 יונעגקעװַא רעריפנָא-סטעברַא עשטייד יד ןבָאה סעקוװצַאלּפ לייט ןיא

 -ַאב ןיא ךיז ייב טנדרָאעגנייא ייז ,ָאטעג םעניילק ןופ רעטערבַא ערעייז ןעמ

 .ןכיק עקידתופתוש ייז רַאפ טנדרָאעגנייא ךיוא ןוא ןקַאר

 -ַאלּפ , יד ןיא ןעגנוגנידַאב-סנבעל ןוא-סטעברַא יד ןעוועג ןענעז ןדישרַאפ

 -יטש ערעייז טימ רעריפנָא ערעייז ןעוועג ןענעז סע ןדישרַאפ יו ,"סעקוווצ

 ,ןעגנוגיינ עשיטסידַאס עדליוו ןוא ןזירּפַאק ,ןעגנומ

 םומינימ :םעטסיס ןייא סעקווצַאלּפ עלַא ייב ןעוועג זיא ןײמעגלַא ןיא

 -ַאלקש עשידיי יד ןופ ןגירקסורַא טעברַא םומיסקַאמ ןוא ,גנורענרעד ןוא ןיול

 .ןלַאפ רעלענש סָאװ ןלָאז ייז ,תוחוכ יד ייז ןופ ןעיצסױרַא רעלענש סָאװ : ןפ

 עלַא יד ןוא .רעגנערביגנונדרָא עיינ יד ןופ ,רעריפ ןופ ןליוו רעד זיא ױזַא

 ןכעלקריוורַאפ ןפלעהוצ טזומעג ךָאד ןבָאה "ךעלרעריפ ,-סטעברַא ןוא-רעגַאל

 טריפעגכורדַא ןַאלּפ רעד זיא סעקוװצַאלּפ לייט ןיא רָאנ .ןַאלּפ ןסיורג םעד

 -ענש ,רעלַאטורב -- ערעדנַא ןיא ןוא ; ןסַאלעג ,םַאזגנַאל ,זייוונפוטש ןרָאװעג
 .רעקידתוירזכא ,רעל

 ןיא ןרעגַאל-סטעברַא יד ןופ עקידתוירזכא ןטסייממא ןוא עטסקיטולב יד

 -יילק ןופ ןדיי רעטרעדנוה טגנערבעגמוא ןוא טקיניײּפרַאפ טָאה סָאװ ,טָאטש

 ."ןַאמקער , עמריפ יד ןעוועג זיא ,ָאטעג םענ

 ןעיוב טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה יז .ןילרעב ןיא ןעוועג זיא עלַארטנעצ ריא

 "ומא ןוא רעטילימ ןרַאפ ןטקעיבָא-טרָאּפסנַארט ענעדישרַאפ ןוא ןגעוויזַאב

 רעצעלדעש ריא ןיא .חרזמ ףיוא ןעגנַאגעג ןענעז סָאװ ,ןטרָאּפסנַארט-עצינ

 .ןדיי טרעדנוה עכעלטע טעברַאעג ןבָאה גנוליײטּפָא
 ,ןדיי וצ גוצַאב ןיא עמריפ רעד ןיא רעריפ-סטעברַא יד ןופ קיטקַאט יד

 ןקיניײּפרַאפ :סרוק רעדנשרעה רעד טגנַאלרַאפ טָאה סע יו ,ַאזַא ןעוועג זיא

 ,גָאטיײב .סייררעביא ןָא ,רעהפיוא ןָא טעברַא .טעברַא ךרוד טוט םוצ ןדיי יד
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 ףיוא ּפעלק עקידתוירזכא עקיטולב טימ טיײלגַאב ,ורּפָא ןָא .,ןסע ןָא ,טכַאנייב

 -עג ,רענייטש טקַאהעג ,ןגעװ/ןַאב .עיינ טגיילעג ןעמ טָאה ,טירש ןוא טירט

 -עג ןעמ זיא ןוא .ןסלערדןַאב ,ןענָאגַאװ ןדָאלעגסױרַא ,תואשמ ערעווש ןגָארט

 ססוג םעד ןעמ טָאה -- טעברא רעד ייב ץַאלּפ ןפיוא ןלַאפעג ,ןלָאװשעג ןרָאװ

 ןוא ,תודיחיב טקידנערַאפ םיא טימ טָאה ןעמ ווו ,טייז ַא ןיא טּפעלשעגקעװַא

 ,השקשינ .ןטרעפ ַא ,ןטירד ַא ,ןטייווצ ַא טלעטשעגקעוװַא דלַאב טרָא ןייז ףיוא

 ןדיי ןייק ןוא ןלַאפ ןלעװ ָאד עלַא ביוא ןוא .ליפוצ ,גונעג ָאד ךָאנ ןענעז ןדיי

 -עז ייז ווו ,רעדנעל ערעדנַא ןופ ןעגנערב ייז ןעמ טעוװ ,ןייז טשינ ןיוש ןלעוו

 סנבעל ערעייז ןבעגקעװַא ,ןרעו טצונעגסיוא ייז ןזומ עלַא ןוא .ָאד ךָאנ ןענ

 ,טלעוו רעד ןקילגַאב ןליוו סיצַאנ יד סָאװ ,גנונעדרָא רעיינ רעד רַאפ

 -רעד ,ןענַאמקער ייב טעברַאעג טייצ א טָאה סָאװ ,טַאיוקיװָאשזור לדוי

 ןדעי זַא ,ןעמיר ךיז טּפָא טגעלפ ,ןיײלַא ןַאמקער חצור ףעש רעד זַא ,טלייצ

 -ֵנֲא ,דיי ןייא תוחפה לכל ןענעגרהרעד רע זומ ,קיטשירפ ןרַאפ ןגרָאמירפ

 .ןסע טשינ קיטשירפ ןייז רע ןעק שרעד

 טנעקעג טשינ ןכָאװ עכעלטע יו רעגנעל טָאה שטנעמ רעטסטנוזעג רעד

 ןוא טעברַא רערעווש ,רעגנוה ןופ ןעגנוגנידַאב עכעלרעדיוש יד ןטלַאהסיוא

 ,ןעוועג סָאד זיא רעגַאל-סטעברַא ןייק טשינ ."ןַאמקער ,, רעגַאל ןיא -- ּפעלק

 טלָאװעג טשינ ןיהַא טָאה רענייק סָאװ ,רעדנווװ ןייק טשינ .רעגַאל-טיוט ַא רָאנ

 ָאטעג םעניילק ןיא ןעמוקעג ןגרָאמירפ ןדעי רעבירעד ןענעז .ןטעברַא ןייג

 ,ןדיי עכעלקילגמוא יד ףיוא געיעג דליוו ַא טכַאמעג ,רעגַאל ןופ םיחילש יד

 ןעיורפ וליפַא ,טנַאה רעד רעטנוא ןעמוקעג זיא סע רעװ ,ןעמעלַא .טּפאכעג

 לייטרוא ןַא ךיז רַאפ טָאה ןעמ זַא ,ןסייהעג טָאה סָאד ןוא .טייל עטלַא ןוא
 .טיוט ןטרעטַאמעג ַא ןופ

 -עווש ,רעגנוה ךרוד ןרעטַאמרַאפ -- קיטקַאט ָאדרעד ןופ טַאטלוזער ןיא

 -דעש יד רעביא יוװ ןעזעג ךעלגעטיגָאט ןעמ טָאה -- ּפעלק ןוא טעברַא רער

 -עג ןדיי עכיילב עטרַאדעגסיױא ,ענעסירעגּפָא סעּפורג ןבָאה ןסַאג רעצעל

 ןדיי ערעדנַא ןגעלעג ןענעז סע עכלעוו ףיוא ,ךעלעגעוו ענרעזייא טּפוטש

 -עגפיוא ,ענעלָאװשעג לייט .רעמינּפ עכיילבי-ןירג רעדָא ,ענעסקַאװ-לעג טימ

 עיסעצָארּפ רעד רעטניה ,ןטניה ןופ .ןבעל ןופ םינמס עכַאװש טימ ענעזָאלב

 קירוצ "ןַאמקער , עמריפ יד ּפָא טקיש סָאד .רענעמכַאװ עשטייד ךָאנ ןזיײרּפש

 רעמ ןיוש ןעק יז עכלעוו ןופ ,ןדיי עטקיניײּפרַאפ ,עטרעטַאמעגסיוא ָאטעג ןיא

 יז ףרָאד יז -- קיטרַאפ ,טרידיווקיל ןיוש ןענעז ייז .ןבָאה טשינ ןצונ ןייק

 ,רעמ טשינ ןיוש

 -ָאטעג ןיא ןרָאפעגנײרַא זיא ןדיי-ןטעלעקס יד טימ עלעגעוו סָאד זַא

 טלָאװ סע יו טקנוּפ ,טיירדעגרעביא ןרָאװעג סע זיא ,ןטָארד יד רעטניה ןײרַא !

 -סױרַא ןענעז יעכעלקילגמוא יד .דמַאז רעדָא רענייטש טימ טנדָאלרַאּפ ןעוועג
 -סיוא םענעגייא ןיא ,ךעלגעווַאבמוא ןגיל ןבילבעג ,דרע רעד ףיוא :ןלַאפעג/
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 טגנערבעג ןבָאה סָאװ ,סנטָאש-ןטעלעקס עטרעטַאמעגסיוא יד .ץומש ןטלייטעג

 -עגקירוצ טײלכָאװ יד ןופ טײלגַאב ןענעז ,עלעגעוו ןפיוא ןדיי עקידססוג יד

 טעוװ סע זיב ,טולב ןוא חוכ לסיב טצעל רעייז ןבעגוצּפָא ןענַאמקער וצ ןרָאפ

 ןבלעז ןפיוא ןטעלעקס ערעדנא ןופ ןרעוװ וצ טריפעגקעווַא עייר רעייז ןעמוק

 סָאװ ,עקיצנייא יד .דנַאטשוצ ַאזַא ןיא ךיוא ,ןײרַא-ָאטעג ןיא קירוצ עלעגעוו

 ןוא ןגילפ סעגנעמ יד ןעוועג ןענעז ,עכעלקילגמוא יד טימ ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה

 .טקעדעגוצ ןוא טרעגַאלַאב ייז ןבָאה סָאװ ,םירעוו

 -עג ַאזַא ןקוררעטנוא רעניוװניײא-ָאטעג יד ןופ רע לָאמַא טגעלפ סע

 סע רע ןטלעז רעבָא ,רעסַאװ לסיב א רעדָא ,טיורב לקיטש ַא ססוג ןטגנערב

 ןעמוקעג זיא סָאװ ,ףליה ַאזַא ךָאנ טנַאה יד ןקערטשסיוא טנעקעג ןיוש טָאה

 .ןעגנַאגעגסױא גָאט ןבלעז םעד ןענעז לייט עטְסרעמ יד .טעּפש וצ
 רעד ןופ רעגַאל-םונהיג םעד ןיא טעברַאעג טָאה סָאװ ,םיובלדנַאמ לבייל

 : טלייצרעד "ןַאמקער, עמריפ

 טָאה רעעזפיוא רעשטייד רעד .רענייטש ןקַאה םייב טעברַאעג בָאה ךיא --

 ןסע .ןעורּפָא טונימ ןייק טזָאלעג טשינ ,רעטעברַא יד ןבירטעגרעטנוא רדסכ

 -ידורב ַאזַא -- ּפוז עלעסיש ַא טימ גָאט ַא טיורב םַארג 80 ןעמוקַאב ןעמ טָאה

 רעדָא ,טיורק לקיטש טליופרַאפ ַא ןענופעג לָאמַא טָאה ןעמ ווו ,רעסַאװ רעק

 טָאה ,טעברַא רערעווש רעד ןופ טונימ עכעלטע ןעורּפָא רַאפ.סנירג ערעדנַא

 ,עציײלּפ רעד רעביא עטַאּפָאל רעד טימ ּפַאלק ַאזַא ןבעגעג רימ רעעזפיוא רעד

 טשינ ךיז ךיא בָאה ּפַאלק םעד ךָאנ .ןכָארבעגרעביא ךיז טָאה עטאּפָאל יד זַא

 טָאה ,ענעצס רעד ייב ןעוועג זיא סָאװ ,ןיילַא ןַאמקער ןוא ןגעווַאב טנעקעג

 וצ ןבירטעגקירוצ ךימ ןעמ טָאה ור העש רעד ךָאנ .ןעור העש ַא טביולרעד רימ

 .טעברַא רעד

 םעניילק ןיא ןעגנַאגעג זיא רע .טעברַא רעד ןופ ןפָאלטנַא זיא םיובלדנַאמ

 רע .ןטלַאהרַאפ טנַאיצילָאּפ ַא םיא טָאה ,סַאג עקסניליק ףיוא ,געוו ןפיוא .ָאטעג

 ןפיולטנַא ןרַאפ טָאה ןוא רעגַאליןַאמקער ןיא ןרָאװעג טריפעגּפָא קירוצ זיא

 לָאמַאכָאנ רע זיא םורַא געט עכעלטע ןיא .ץימש קיצנַאװצ ןוא ףניפ ןעמוקַאב

 טָאה רע ןעוו .ץימש ןעמוקַאב רעדיוו ןוא ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ רעדיו ,ןפָאלטנַא

 ,ןלַאפ יו ייס טעברַא רעד ייב טעװ רע ןוא םיא ןזָאלרַאפ תוחוכ יד זַא ,טליפעג

 -עג חילצמ לָאמ סָאד טָאה רע ,ןפיולטנַא טריקיזיר לָאמ ןטירד םוצ רע טָאה

 .ןענַאמקער ןרָאװעג רוטּפ -- ןעוו

 ַאטע ג םעניילק ןיא טיוט ןוא ןבעל בב

 ןעוועג זיא ?סעקוװצַאלּפ , רעדָא ,ךעלרעגַאל יד ןיא ןבעל סָאד לפיוו ףיוא

 סע סָאװ ,ןבעל םוצ ךיילגרַאפ ןיא ןדעדוג ַא ןעוועג סע זיא ,רעטיב ןוא רעווש
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 .ָאטעג םעניילק ןיא ענעבילבעג יד טַאהעג ןבָאה

 -נוה טימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא סָאװ ,גָאט-סטעברַא ןגנַאל ןרעווש ַא ךָאנ

 טנװָא ןיא רעכעלקילגמוא רעד זיא ,ןעגנוקידיײלַאב עטסיוו ןוא ּפעלק ,רעג

 רעקירעגנוה ןוא רעטרעטַאמרַאפ-טיוט םוצ ַא ןטָארד יד רעטניה ןלַאפעגנײרַא

 ,רעגנוה םעד ןליטש וצ סעּפע טמענ ןעמ ווו ,ןטכַארט ןבױהעגנָא ןוא

 -על ןייק .טכַארטעג טשינ ָאטעג ןיא רענייק ןיוש טָאה ןסע ןרעלוגער ןופ

 יד טשינ ,טכַאמ יד טשינ .ןעוועג טשינ זיא לטימסנבעל ןופ ריפוצ רעלַאג

 רעוו טָאה רעמָאט .טגרָאזעג טשינ םעד ןגעוו ןבָאה ןעגנומענרעטנוא-סטעברַא

 רָאנ זַא ,רעייט ױזַא טסָאקעג סע טָאה ,לטימסנבעל לסיב א טלגומשעגניירַא

 םוצ טניווועגוצ ךיז טָאה ןעמ .ןפיוק טנעקעג סָאד ןבָאה עטלייצעג עכעלטע

 .ןלַאפקעװַא טעוו ןעמ זיב ,ןייז ױזַא זומ סָאװ ,ךַאז רעלַאמרָאנ ַא וצ יו ,רעגנוה

 ןופ ץַאזרע ןַא סעּפע ןוא רעסַאװ לסיב ַא טימ ןגָאמ םעד ןרַאנּפָא ןכָאנ

 וצ ןייטשוצפיוא רעדיוו ירפרעדניא ידכ ,"ןפָאלש, ןעגנַאגעג ןעמ זיא -- ןסע

 ףיוא ןגיוצעגסיוא ךיז לקניוו ַא ןיא ווו-ץעגרע טָאה ןעמ .טעברַא-ןפַאלקש רעד

 -יוא יד רעביא ןגױצעגרעבירַא שובלמ ןטקילפעצ ןופ רענלָאק םעד ,דרע רעד

 ןוא ןליפ טשינ ,טייקנסעגרַאפ רעפיט ןיא ןלַאפוצנײרַא ךיז טימַאב ןוא ןרע

 .םורַא ךיז טוט סע סָאװ ,ןרעה טשינ

 יד ןענעז -- טייקידנעווטיונ-סנבעל רערַאטנעמעלע רעדעי ןופ טבױרַאב

 בילוצ .ףָאלש ןופ ןרָאװעג טבױרַאב ךיוא רעניוװניײא-ָאטעג עכעלקילגמוא

 ץומש םעד רעביא ,ןטייווצ ןפיוא ןגעלעג זיא רענייא סָאװ ,טפַאשגנע רעד

 ךיוא יוװ ,טציילפרַאפ ןעוועג זיא ָאטעג סָאד סָאװ טימ ,םירעוו סעגנעמ ןוא

 יד ןופ טכענ יד רעביא ןעגנַאגעגנָא ןענעז סָאװ ,ןעיירעסיש עטסיוו יד רעביא

 ןיא ןסיש טימ ןריזומַא ָאד ךיז ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,ןשטייד עטעוועדליוועצ

 טרָאּפס-טכַאנ ַאזַא ןופ תונברק יד .ןדיי עטליונקעגפיונוצ עכעלקילגמוא יד

 ןוא יײצילַאּפ רעשידיי רעד ןופ ןרָאװעג ןבילקעגנעמַאזוצ ירפרעדניא ןענעז

 .ןבָארגַאב םוצ םלוע-תיב ןפיוא ןרָאװעג טריפעגקעווַא

 .טַאהעג טשינ רענייק ןיוש טעמכ טָאה ,טנַאװעגטעב ןוא ןצַארטַאמ ,ןטעב

 רעדָא ,טרָאד רעניווונייא עיינ יד רַאפ ָאטעג ןסיורג ןיא ןבילבעג זיא סָאד

 שובלמ ןייק טַאהעג טשינ רענייק טעמכ טָאה ךיוא ױזַא .ןרָאװעג טביורעגוצ

 רענייק טעמכ טָאה ןסַאּפַאז-לטימסנבעל .שעוו ןייק טשינ ןוא ןָאטוצרעביא
 .טַאהעג טשינ

 ייז .רענייגיצ יד ןעוועג ןענעז ,ָאטעג םעניילק ןיא ,גָאלּפ ערעדנוזַאב ַא

 -דלָאג ךענעה ןופ זיוה ןקיקָאטש-ייװצ ןקיצנייא ןיא טצעזַאב ןרָאװעג ןענעז

 -ָאטעג ענרעצליה עניילק עכעלטע יד ןטימ ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,ברַאפ

 -עװעטַארעג עטצעל ערעייז ןופ ןדיי יד טעבנגַאב ליבַאטס ןבָאה ייז .ךעלזייה

 תוריסמ טימ ָאּפַאטסעג ןיא ןוא ןשיבַאפ וצ ןעגנַאגעג רדסכ ןוא ךעלטשער עט

 יי



 עטּפָא וצ ןעוועג םרוג טימרעד ןוא ,םינכש עשידיי יד ףיוא סעגַאלקנָא ןוא

 .ןדיי ןופ ןעגנוסישעצ

 "עג ןענעז ,עבוד ףעשדָאּפַאטסעג ןוא ,שיבַאפ ,טנַאדנעמָאק-טָאטש רעד

 ןופ טיזיוו ןדעי ךָאנ .ָאטעג םעניילק ןיא רעכוזַאב עכעלגעטיגָאט יד ןופ ןעוו
 עטריניפַאר עדליוו-הנושמ עשירפ ןעמוקעג קידנעטש ןענעז םינילת ייווצ יד

 רעדָא ,ןדיי עכעלקילגמוא יד ןופ ּפעק יד ףיוא ןעגנוטכַארטסיױא עשיטסידַאס

 -עּפש העש עכעלטע ןיא ןוא תונברק עכעלטע ךיז טימ ןעמונעגטימ ןבָאה יז

 -ַאב ןוא ןעמענוצ לָאז יז ,יײצילָאּפ עשידיי יד ןרָאװעג ןפורעגסױרַא זיא רעט

 ןפורעג זיא יײצילָאּפ יד ןעוו ,ללכב .םיפוג ענעסָאשעצ עטיוט ערעייז ןבָארג

 ןעמונעגטימ ךיז טימ קידנעטש ייז ןבָאה ,ןשיבַאפ רעדָא ןעבוד וצ ןרָאװעג

 .ןפורעג ןרעוו ייז סָאװ וצ ,טסווועג ןיוש ןבָאה ייז .סנזייאבָארג טימ סעטַאּפָאל

 ,טעברַא-ןפַאלקש ערעווש יד ,ָאטעג םעניילק ןיא רעגנוה רעליבַאטס רעד

 סָאד וצרעד ,םירעוו ןוא ןגילפ ,ץומש ןופ גָאלּפ יד ,טפַאשגנע עכעלקערש יד

 סָאד -- טכיזפיוא רעשיניצידעמ ןוא ןטנעמַאקידעמ ןופ ןלעפ עקידנעטשלופ

 ןבָאה סָאװ ,סעימעדיּפע ןוא ןטײהקנַארק ענעדישרַאפ טכַארבעג טָאה ץלַא

 ןלָאז סע גָאט ןייא ןעוועג טשינ .סעסָאק טימ יו רעניױװנײא-ָאטעג יד ןטינשעג

 .ןלַאפ-טיוט עכעלטע ןייז טשינ
 -ָאלרַאפ ַא ןענַאטשעג זיא ,ףיוה ןקיטָאלב ַא ןיא ,ָאטעג ןופ רעטנעצ ןיא

 רעקיטָאלב רעד ףיוא ,לַאטש םעד ןיא טרָאד .לַאטש-ריזח רענרעצליה רענעז |

 .עטיוט יד טגײלעגנײרַא ןעמ טָאה ,דרע

 ,ןגָאװ רענעּפָא רעסיורג ַא ןרָאּפעגוצ לַאטש םוצ זיא ךָאװ ןיא לָאמניײא

 -נָא ךיז ןבָאה סָאװ ,עטיוט יד ןרָאװעג ןפרָאװעגפױרַא ןענעז סע ןכלעוו ףיוא

 ןוא םלוע-תיב ןפיוא ןרָאװעג טריפעגּפָא ןענעז ייז .ךָאװ רעד רעביא טלמַאזעג

 .רבק-רעדירב ןקידתופתושב ַא ןיא ןרָאװעג ןבָארגַאב

 -עז ,ןגָאװ ןפיוא עטיוט יד ןפרַאװסױרַא םייב זַא ,ןפָארטעג טּפָא טָאה סע

 ןגנַאל ןופ ןרָאװעג ןלַאפעצ ןלייט-רעּפרעק ערעדנַא ןוא סיפ ,טנעה יד ןענ

 טכַאנ רערעטצניפ ַא ןיא זַא ,ןפערט ךיוא טגעלפיס .לַאטש-ריזח ןיא ןגיל

 ןוא לַאטש ןיא ךיז ןכײלשנײרַא םיתמ עקידעבעל ךָאנ יד ןופ רעצעמע טגעלפ

 ףיוא טַאהעג ךָאנ ןבָאה ייז סָאװ ,סעטַאמש עמערָא יד םיתמ יד ןופ ןעיצּפָארַא

 .טײקטעקַאנ ענעגייא יד טקעדרַאפ טימרעד ןוא ,ךיז

 ייטיונ עטסלַאמינימ עלַא ןוא לטימסנבעל ןופ ןלעפ עקידנעטשלופ סָאד

 רעביא ןבָאה ליפ ןוא רענױװניײא-ָאטעג יד טכַאװשעגּפָא קרַאטש טָאה ,ןטייק

 .טעברַא רעד וצ ןייג טרעהעגפיוא םעד

 סע ןעוו ,ןגרָאמירפ ןדעי ."סעקנַאּפַאל, ןבױהעגנָא רעדיוװ ךיז ןבָאה

 עטעוועדליוועצ ןלַאפעגנײרַא ָאטעג ןיא ןענעז ,ןגָאט ןביױהנָא רָאנ טגעלפ

 דליוו א טריפעגכרוד ןבָאה ייז .יײצילָאּפ ןוא טסנידרעדנָאז ,ןשטייד סעדנַאב

 ךיוא ,עקנַארק ןוא עטנוזעג ,עגנוי ןוא עטלַא טּפעלשעגסױרַא טָאה ןעמ .געיעג
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 יייפ טימ ןוא -- ןרעוו טקיניײּפעג ןוא ןגָאלשעג .ךעלרעדרעמ ןגעלפ ןעיורפ

 .טעברַא רעד וצ ןרעוו ןבירטעג ,סעבלָאק-ןסקיב ןוא סנקעטש ,ןשט

 וצ ןזיוועגסיורא םיחצור יד ןבָאה תוירזכא ןוא טייקדליוו רעדנוזַאב .ַא

 ןוא רוּפכ-סוי ,הנשה-שאר ,םיבוט-םימי ענעמוקעגנָא יד ןיא תונברק ערעייז

 ירעה רעקיטולב רעייז ןופ טייצ עצנַאג יד ןשטייד יד ןגעלפ ללכב) תוכוס
 ײיּפ ערעדנַא ןוא ןעגנולדיזסיוא ,סעיצקעלעס ,סעיצקַא עלַא ןריפכרוד טפַאש

 .(םיבוט-םימי ןוא .םיתבש יד ןיא אקוד -- ןעגנוקיני

 ַא ןבילקעגנעמַאזוצ ךיז ןבָאה ,ג"שת רופכ-םוי םענעי זא ,טלייצרעד ןעֿמ

 ,בורטנייו םוחנ קחצי :םינקז יד ייז ןשיווצ ןוא ןדיי ענעגָאלשרעד עּפורג

 ןוא לצרה ,לענאבראבא לאומש המלש ,רעקוצ ןויצ-ןב ,טחוש ריאמ עשטיא

 ,ערעדנַא ךָאנ ןוא ןַאמדירפ ןמלק ,ברַאפדלָאג ךענעה ,טַאטשרעבלאה םוחנ

 םעניילק ןופ סרעלעק ענעטלַאהַאב ןיא ,םיסונַא עקילָאמַא יד יװ ןבָאה סָאוװ

 רעבָא ,(ןרעה טשינ לָאז אנוש רעד) עטקיטשרעד ,עליטש טימ ןוא ַאטעג

 טָאה גנולצולּפ .תוליפת עקידרוּפכ-םוי יד טכירעגּפָא תוללי עקידנסיירצראה

 ןבָאה ןוא ןשטייד עדנַאב עטנּפָאװַאב עטעשויעצ ַא ןסירעגניײרַא טרָאד ךיז

 ןליוק .ןענָאגַאװ ןעוועזורגסיוא םוצ -- טעברַא וצ ןדיי יד ןּפַאכ וביױהעגנָא

 .רוטַאדנעמָאק רעד רַאפ

 ןיא ,ענעכָארבעצ יד ןעזרעד ןבָאה תויח-ןשטנעמ עטעוועדליוועצ יד ןעוו

 עכיילב-לעג יד רעביא טליהעגנייא םיתילט יד טימ ,םינקז ענעגיובעג ןעיירד

 סָאוװ ,ןדיי עטנוזעג ןוא עגנוי יד ןעמענ וצ טגָאזעגּפָא ךיז ייז ןבָאה ,רעמינפ

 -ליהעג םיתילט ןיא יד אקוד רָאנ ,טעברַא רעד וצ ןייג טלָאװעג קיליוויירפ ןבָאה

 טָאה ,"הליענ,, ןופ טייצ ןיא ,טכַאנרַאפ .ןבירטעג טעברַא רעד וצ םינקז עט

 רעמינּפ עכיילב ערעייז ,םינקז עטרעטַאמרַאפ יד ןביירטקירוצ ןעזעג ןעמ

 ,ןדנווו יד ןופ טולב טימ טשימעג ביוטש-ןליוק ןופ ץרַאװש ,טרימשעגסיוא

 .טעברַא רעד ייב טכַאמעג ייז ןבָאה םיחצור יד סָאװ

 טָארנדוי רעיינ רעד ג

 -ַאל ,סעימעדיּפע ,טפַאשגנע ,רעגנוה ןבילוצ ָאטעג ןיא דנַאטשוצ רֶעד
 ןייג ןרעהפיוא סָאד -- טייז רעטייווצ רעד ןופ ןוא ,טייז ןייא ןופ -- סעקנַאּפ

 ,ןשטנעמ עטעװעטַארעגּפָא לָאצ עניילק יד זַא ,טָארדעג טָאה ,טעברַארעד וצ
 רעד זַא ,ןעגנוווצעג טָאה סָאד .ןרעוו טרידיווקיל ןלָאז ,ָאטעג ןצנַאג ןטימ

 -וצ לָאז ,ָאטעג ןסיורג ןטימ ןעמַאזוצ ןרָאװעג טרידיווקיל זיא סָאװ ,טַארנדוי

 -ידנעָארד רעלַאטַאפ רעד טָא ןיא ןָאט סעּפע ןוא טייקיטעט ןייז ןעײנַאב .קירי

 | .עגַאל רעק

 ילגטימ-טַארנדוי ענעזעוועג יירד יד ןעמונעג ךיז ןבָאה טעברַא רעד וצ
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 *יזֹרָאפ} גרעבנזייא שרעה :ָאטעג םעניילק ןיא ןענוֿפעג ךיז ןבָאה סָאװ ,רעד
 .גרעבדלָאג לאטאנא ןוא ןייבטאר השמ ,(רעצ

 עכעלטע ןסַאש וצ ןעוועג זיא טַארנדוי ןטיינאב ןופ טעברַא עטשרע יד

 :טלעטשעגוצ טָאה שיבַאפ סָאװ ,ןובשח םעד ןרילוגער ןוא סעטָאלז טנזיוט

 ,טסוגיוא ןט-22 םעד תבש טעברַא רעייז רַאפ רעשעלרעייפ יד ןלָאצַאב וצ

 .עיצקעלעס רעד תעב

 טַאהעג טָאה טַארנדוי רעטיינַאב רעד סָאװ ,ןבַאגפיוא עטסקיטכיוװ יד

 וצ טיורב ןופ ריפוצ ןליבַאטס םעד רַאפ ןגרָאז וצ ןעוועג ןענעז ,ןריפוצֿכרודַא

 *רַאֿפ יד רַאפ ןטנעמַאקידעמ עטסקיטיונ יד ןפַאשנייא ןוא ןזיירּפ עלַאמרָאנ

 .טייצ רעצרוק א ןיא זיא ןצנעוורעטניא ענעדישרַאפ ךרוד .ָאטעג ןיא עטרַאֿפש

 .ןריפוצכרודא םינינע עטסקיטיונ ייווצ יד ןעגנו?עג

 -לטימסנבעל ןבעגוצסיֹורַא גנוטלַאװרַאפ-טָאטש יד ןלױפַאב טָאה שיבַאפ

 "רעד יד טָאה ,עבוד ףעשדָאּפַאטסעג רעד .רעניוװונײא-ָאטעג יד רַאפ ןטרַאק

 טָאה סָאװ ,?סעקטסוּפעשּפ, ןבעגעגסױרַא רעדילגטימ-טַארנדוי יירד עטנָאמ

 .טָאטש ןיא ןגעװַאב וצ ךיז יירפ טביולרעד ייז

 יעֹוו .ןעיירעקעב טימ טכַאמעגּפָא ייז ןבָאה ,ןטייקכעלגעמ ידיטָא קנַאד ַא

 יונ יד ןלעטשוצ ןגעוו -- ןקיײטּפַא טימ ןוא ָאטעג ןרַאֿפ טיורב ןלטעשוצ ןג

 =קיטרַא לסיב ַא ןפַאשוצנייא ןעגנולעג ךיוא זיא סע .ןטנעמַאקידעמ עטסקיט

 -ָאטעג ַא סָאװ וצ ,סוסקול רעסיורג ַאזַא ןעוועג סָאד זיא טציא זיב סָאװ ,ןעל

 -קעלע ןייק ןעוועג טשינ) טכיל :יוװ ,ןעמוקוצ טנעקעג טשינ טָאה רעניווונייא

 .וװ .א .א ץלַאז ,רעװלֹוּפ-שַאװ ,ךעלעבעווש (עירט

 :ןבעגעגסױרַא שיבַאפ ןוילת רעטריניפַאר רעד טָאה לעּפַאב ַא ךָאנ ןוא

 ,זיוה ןקיקָאטש-ייװצ ןסיורג ןיא טצעזאב ןעוועג ןענעז סָאװ ,רענייגיצ יד זַא

 יד רַאפ סָאד ןבעגרעביא ןוא ןזָאלרַאפ זיוה סָאד ןלָאז ,ָאטעג םעניילק ןיא
 .ןדיי

 יֿפַאר יד קורדסיוא םוצ ןעמוקעג טלוב לָאמַאכָאנ זיא ןטקַאפ עלַא יד ןיא

 -עלשוצנייא ױזַא יו ,ןשטייד יד ןופ קיטקַאט עטנַאלּפעגסיױא-טוג ןוא עטרינ

 ידכ ,טייקרַאבליפ יד ןּפמעטּפָא ,תונברק ערעייז ייב טײקמַאזכַאװ יד ןרעפ

 .טכירעגמוא ןפערט לָאז ,ןבעג ךיז ןטיירג ייז סָאװ ,ּפַאלק רעשירפ-רעד
44 ...44 ..---- 

 -שמ עצנַאג ןייק ןעוועג טשינ טּפיױהרעביא טעמכ זיא ָאטעג םעניילק ןיא

 ענעבילבעג-לצנייא ,עטנלע ,םירבא ענעסירעגּפָא ןעוועג ייז ןענעז עלַא .תֹוחּפ

 "ייז רַאפ סָאװ ,רעטכעט ןוא ןיז ןעוועג ןענעז סע .תוחּפשמ ענעטינשרַאפ ןופ
 ןופ ןסירעגּפָא רעדָא ,עמַאמ-עטַאט ערעייז טכַארבעגמוא ןעמ טָאה ןגיוא ערע
 ןגיוא ערעייז ןיא סָאװ ,ןרעטלע ןעוועג : עקנילבערט ןייק טקישענּפָא ןזא ייז

 ;ןעיורפ עטכַארבעגמוא ןופ רענעמ ;רעדניק ערעייז ןסָאשרעד ןעמ :טָאה

 ןלָאז סָאװ ,עכלעזַא ןעוועג טשינ .ןרעטסעוװש ענעסָאשעגסיוא ןוֿפ העדיוב
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 עקיטולב יד ןופ ענעמוקעגמוא עטנעָאנ ערעייז ןענייווַאב וצ ןבָאה טשינ
 יייווצרַאפ ,ענעכָארבעצ ,ענעגָאלשרעד ןעוועג ןענעז עלַא .סעיטסעב עשיחצור

 ;עגַאל רעזָאלטכיזסיוא רעייז ןגעוו ןובשחודיד ַא ןבעגעגּפָא ךיז ןוא עטלפ

 ,ליוו סע רָאנ רעוװ ,רענייא רעדעי סָאװ ,ןבעל ַא ןופ טייקיזָאלטרעװ רעד ןופ

 ןגיוא יד רַאפ .רַאפרעד ןרעוו טנױלַאב ךָאנ וצרעד ןוא ןעגנערּבמוא סע ןעק

 רעד ןופ ,געט עטצעל יד ןופ רעדליב-ליורג יד שירפ ןענַאטשעג ךָאנ ןענעז

 ךיז ןעמ טָאה -- ךָאד ןוא .ָאטעג עסיורג סָאד ןרידיווקיל םייב הטיחשדןסַאמ

 עשטייד עטצעל עלַא יד ןיא טּפַאכעגנָא ךיז ןוא ןבעל ןטסיװ םוצ טרעמַאלקעג

 .דרעווש ַא ןופ ףרַאש ןיא ןָא ךיז טּפַאכ רעקידנקנירט ַא יו ,ןעגנורעטכיילרַאפ

 ייוש רעד וצ ןסאּפוצ ךיז ןביוהעגנָא ןוא לרוג ןטימ טכַאמעג םולש טָאה ןעמ

 ,דנַאטשוצ "ןלַאמרָאנ, ַא וצ יו ,ןעגנוגנידַאב עיינ יד וצ ,עגַאל רעכעלרעד

 ."רעסעב , סָאװ "ןענדרָאוצניײא , ךיז ױזַא יו ןטכַארט ןבױהעגנָא טָאה ןעמ

 לטימסנבעל ןופ סַאּפַאז סָאװטע שטָאכ ןפַאשוצנייא טימַאב ךיז ןבָאה ערעדנַא

 -נייא ןײלַא טימַאב ךיז טָאה ןעמ .רעטניוו ןפיוא לאירעטַאמ-גנוצייהַאב ןוא

 םעד רַאפעג םוש ןייק טשינ טָארד ,רעטניוו ןרעביא ,סלַאפנדעי זַא ,ןדערוצ

 -רַא רעד וצ ןעייג עלַא טעמכ סָאװ ,ןײלַא םעד בילוצ ןיוש ,ָאטעג םעניילק

 -מוא טשינ ןלעװ ייז .קרַאטש ױזַא ךיז ןקיטיונ ןשטייד יד סָאװ ןיא -- טעב
 | ,חוכ-סטעברַא ןכעלצונ ַאזַא ןעגנערב

 -עגנייא זיא ָאטעג ןיא .ןדנווושרַאפ זיא טײקטנַאּפשעג ענעגױצעגנָא יד

 ,רעבָאטקָא עדנע זיב ןטלַאהעגנָא טָאה סָאװ ,גנוקיאורַאב עזייוולייט ַא ןטָארט

 ןרַאפ ,םערוטש ןקידארומ ןעמַאזיורג ַא רַאפ טייקליטש ַא סָאד זיא ןעוועג
 ,ָאטעג ןיא םערוטש ןקיטליגדנע ןוא ןטצעל

 ַאטעג םעניילק ןיא געט עטצעל יד .ד

 ,סנגער טימ ,רעטניוו רעטלַאק רערעווש רעד טלעטשעג ךיז טָאה ירפ
 .1942 רָאי ןרעטצניפ ןיא --- סעכורעיװַאז ןוא טסערפ ,ןעיינש

 -ןלב ןטימ טכַאמעג תופתוש טָאה ןיילַא רוטַאנ יד יו ןעזעגסיוא טָאה סע
 ןוא ןקינייּפ וצ ןירעפלעהטימ א יו טייז ןייז ייב ךיז טלעטשעג ,תיחשמ ןקיט
 .ןדיי עכעלקילגמוא לטשער ענעבילבעג סָאד ןרעטַאמ

 הדע עטלייטרוארַאפ יד ןעוו ,קירוצ םישדח יירד טימ ,טלָאמעד יו טקנוּפ

 יד ןוא ץַאלּפ-גַאלשמוא ןפיוא ָאטעג ןסיורג ןופ ןרָאװעג ןֿבירטעגסױרַא זיא

 עטסריניפַאר ןוא עטסדליוו יד טכַארטעגסיױא ריא ראפ ןבָאה םיחצור עקיטולב

 יז ןוז יד טלָאמעד זיא -- תונושמ תותימ ןוא תוירזכא ,ןייּפ ןופ ןלַאפנייא

 ױזַא :תונמחר ןָא תונברק יד ט'הפרשעג ןוא טנערבעג ,ףליה וצ ןעמוקעג

 טָאה הדע רעסיורג רעד ןופ לטשער עניילק ענעבילבעג סָאד ןעוו ,טציא ךיוא
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 וֶא ,ָאטעג םעניילק ןופ ץומש ןוא טפַאשגנע ןיא טקיניײּפעג ןוא טקיטשעג ךיז

 זיא --- ןלַאירעטַאמ-ץייה ןָא ןוא טנַאװעגטעב ןָא ,גנודיילק עמערַאו ןָא ,ןסע

 טסברַאה ןעירפ ןיא דלַאב :רעקינייּפ יד ףליה וצ ןעמוקעג רוטַאנ יד רעדיוו

 יו ןבָאה סנגער עבירט עטכידעג .ןטלעק עשילרעטסיוא טלעטשעג ךיז ןבָאה

 עפיט עטכידעג .רעניווונייא ענייז ןוא ָאטעג סָאד ןסימשעג רעטיר עסַאנ טימ

 יד ךרוד .ָאטעג םעניילק ןיא ךעלזייה ענרעצליה יד טליהעגנייא ןבָאה ןעיינש

 -ָאטעג יד ןופ רעטצנעפ-ןריט עטכַאמרַאפ-טכעלש עטיירדעצ יד ןופ סערַאּפש

 ןבָאה סע ווו ,סרעלעק ןוא רעמעדיוב ,ןלַאטש ענעפָא-בלַאה ןיא ןוא ךעלביטש

 לירבעג דליוו ַא יו ןבָאה ,סנטָאש-ןשטנעמ עטרעטַאמעגסיוא יד טעילוטעג ךיז

 -ייא ךיז ןוא ןטניוו עזייב ,עטלַאק טרעמָאיעגנײרַא םידש תונחמ עסיורג ןופ

 -עגנוה עזייב יו ,טעשזיר:עג ייז ןוא רענייב עטנקירטעגסיוא יד ןיא ןסע:עג

 .ןעגנַאלש עקיר

 ,שעוו ךעלקיטש רָאּפ ַא ,שובלמ םערַאװ ַא טַאהעג טָאה סע רעוװ ןטלעז

 רעד ןגעק ןציש ךיז ןוא ןקעדוצנייא ךיז קעד ַא רעדָא ,ןָאטוצנָא ךיש רַאּפ ַא

 סָאד ןבָאה רעניארקוא ןוא ןשטייד עשיחצור יד ןעמעוו ייב .טלעק רעטסיוו

 םינכש עשימייה יד ןבעגעגּפָא ןיוש גנַאל ןכַאז יד ןעמ טָאה ,טביורעגוצ טשינ

 רעוו טָאה רענעטלעז ךָאנ .לפָאטרַאק עכעלטע רעדָא ,טיורב לקיטש ַא רַאפ

 -ערַאװרעד ךיז ןוא ןכַאמ רעייפ ןענעק וצ ץלָאה רעדָא ,ןליוק לסיב ַא טַאהעג

 -ערּפנעמַאזוצ סָאד ןעוועג זיא ךיז ןעמערַאוװרעד וצ לטימ עקיצנייא סָאד .ןעמ

 -ָאטעג עטסיוו ערעייז ןיא עסַאמ-ןשטנעמ רענעגָאלשרעד רעד ןופ ךיז זס

 ןטלַאהפיוא קיטייזנגעק רעבייל ענעגייא יד טימ ןוא ,עּפוק ןייא ןיא ,סערָאנ

 -עגסיוא עכַאװש יד ןיא טקנַאצעג ךָאנ טָאה סָאװ ,טײקמערַאװ עלעסיב סָאד

 ,םיפוג עטרעטַאמעגסיוא ןוא עטנקירט

 .טכענ עזָאלּפָאלש עטסיוו עגנַאל-ךעלקערש ןיא טרעדיושעג טָאה ןעמ

 יד טקיניײּפעג ןבָאה סע :טלעק ןוא ץומש ,רעגנוה רעד טקיניײּפעג טָאה סע

 ןיא טעוועדליוװעג טכענ עצנַאג ןבָאה סָאװ ,רעניַארקוא ןוא ןשטייד עשיחצור

 דנילב ףיוא רעייפ ןופ ןענַאגַארוה טימ ןסישַאב טרעהעגפיוא טשינ ןוא ָאטעג

 יזָאלטכיזסיוא סָאד ,ןײזטסוװַאב סָאד טקיניײּפעג טָאה סע ןוא ; ליצ ןיא ןוא

 ,לרוג ןרעכיז טשינ םעד ןופ ,ןגרָאמ ןרעכיז טשינ ןטנַאקַאבמוא םעד ןופ טייק
 ןייק טשינ טעז ןעמ ןכלעוו ןופ ןוא טרעמַאלקעגנייא ןרָאװעג זיא ןעמ ווו

 ,געווסיוא

 יינייוו-טשינ ַא ןָא טמוק טכַאנ רעזָאלּפָאלש ,רעגנַאל ,רעטסיוװ ַאזַא ךָאנ
 יישנָא ןוא תולהב ענייז טימ ,תוגאד ןוא תורצ ענייז טימ גָאט רעטסיוו רעק

 עטגָאיעג ןיא ןשטנעמ יד טלדנַאװרַאפ ןוא ןבעל סָאד ט'מס'רַאפ סָאװ ,ןשינעק

 ,תויח עטגָאלּפרַאפ

 -פיוא ןעמ זומ ,רעטצניפ קרַאטש ךָאנ זיא ןסיורד ןיא ,ןגרָאמירפ ןדעי

 ףיוא ןעיצפיורַא ,רעקירעגנוה ַא ,רענעריורפעגכרוד ַא ,רענעכַארבעצ ַא ןייטש
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 *ּפָאט סעװרָאב-בלַאה רעדָא ,ץנַאג ןוא סעטַאמש עקיצומש ענעסירעצ יד ךיז

 .טעברא עגרָאטַאק רעד וצ ,ןעיינש רעדָא ,סעטָאלב עטלַאק עסַאנ יד ןיא ןעשט

 -ידעבעל ַא ןסושקירוצ ךָאנ טעװ ןעמ זַא ,טייקרעכיז יד קידנבָאה טשינ ןוא

 ,ןיײרַא-ָאטעג ןיא רעצנַאג ַא ,רעק

 זיא גָאט רעדעי .טייקיבייא ןַא יו טכענ ןוא געט עטסיוו יד ךיז ןעיצ ױזַא

 ,ןטייווצ םעד ןופ רעשיגַארט ןוא רעכעלקערש

 ןגָארט סע .רעבמעווָאנ שדוח ןופ געט עטשרע יד ןעמוקעגנָא ןענעז סע

 -עג ענעגָאלשרעד יד ןשיוװצ ןעגנַאלק עשילרעטסיוא ענעדישרַאפ םורַא ךיז

 סָאװ סעּפע זַא ,טפול רעטמסרַאפ רעד ןיא ךיז טריּפש סעּפע .רעניוווניײארָאט

 .ןעוו ןוא סָאװ טמיטשַאב טשינ ךָאנ טסייוו רענייק רָאנ ,ןעמוקרָאפ ףרַאד

 יד זַא ,טסווורעד ךיז טָאה ןעמ ןוא טרעיודעג טשינ גנַאל רעבָא טָאה סע

 םעניילק םעד ןגעוו ןגרָאז ןוא ןטכַארט ןייא ןיא ןטלַאה ייז .טשינ ןעור םינילת

 ,ןבעל םייב ןבילבעג ךָאנ ןענעז סָאװ ,ןדיי לטשער

 ןוא ,היאר ידע ענעבילבעגנבעל עטלייצעג יד רעביא ןביג סע יװ טול

 ענעי ןיא ןשינעעשעג יד ןבָאה ,בוט-םוי-םיובנעטעט ַאדיא יורפ סרעדנוזַאב

 : ףיולראפ ןדנגלָאפ טַאהעג געט עשיגַארט

 ,גנונדרָארַאפ ַא ןבעגעגסױרַא ןשטייד יד ןבָאה רעבמעווָאנ ןטשרע םעד
 -פיונוצ ןפרַאד סע ווו ,ןליױּפ ןיא סָאטעג עסיורג ףניפ ןפַאשעג ןרעוו סע זַא
 ."עינרעבוג-לַארענעג, רעד ןופ ןדיי ענעבילבעגנבעל עלַא ןרעוו ןבילקעג

 .טעטש ענעבילקעגסיוא ףניפ יד ןופ רענייצ וצ טרעהעג ץעלדעש ךיוא

 יד ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,ןדיי עלַא ןפרַאד רעבמעצעד ןטשרע םעד זיב
 ןיא ךיז ןעמוקנעמַאזוצ ,רעפרעד יד ןיא ןוא ךעלטעטש ןוא טעטש עקימורַא
 .ָאטעג םעניילק ןיא ,ץעלדעש

 -רַאפ רעיינ רעד וצ ןעגנושטייטסיוא עשידיי יד ןעוועג ןענעז ןדישרַאפ
 יד .ןכייצ ןטוג ַא רַאפ ןעמונעגנָא סָאד ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןעוועג .גנונדרָא
 םעד בילוצ ןיוש ,סָאטעג יד ןיא ןביילב ןבעל ן'וש ןלעװ ןדיי ענעבילבעג
 -רעמ עסיורג יד .טּפַארק-טעברַא רעייז ןיא ךיז ןקיטיונ ןשטייד יד סָאװ ,ןיײלַא
 ,הנכס עקידנעָארד ַא ןעזעג גנונדרָארַאפ רעיינ רעד ןיא טָאה ,ןגעקַאד טייה
 עסיורג ףניפ יד ןפַאש םעד טימ .רעדרעמ עטריניפַאר יד ןופ הנווכ ערטיכ ַא
 -ַאב עלַא ןוא ענעבילבעג-ןבעל עלַא ןעלמַאזפיונוצ ןשטייד יד ןליוו סָאטעג
 ןייז טעװ סע ןענַאװ ןופ ,ןטקנוּפ עטרירטנעצנָאק עכעלטע ןיא ןדיי ענעטלַאה
 ןקישוצרעביא ,ןעגנוגנערטשנָא רעקינייװ ןוא ןטסָאק ערענעלק טימ ,רעטכייל
 .עקנילבערט ןייק ייז

 עבירט עטלַאק יד טּפעלשעג ךיז ןבָאה טייקיביײא עקידתוירזכא ןַא יו
 ,סעּפע ףיוא טרַאװ ןעמ .ָאטעג םעניילק ןיא טכענ ערעטצניפ עגנַאל ןוא געט
 יַארט-ךעלקערש א טבעווש טפול רעד ןיא .סטוג ןייק טשינ טגָאז ץרַאה סָאד
 ןןייז טשינ רעדָא ןייז :ןדיישטנא טשינ םיא ןעק רענייק סָאװ ,דוס רעשיג
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 ךָאנ ךיז.טעוו ןעמ רעדָא ,ףוסירעד ןִיֹוש ךיז טרעטנענרעד ?טיוט רעדָא ןבעל

 ?ןבעלרעביא ךיוא רשפא ןוא ?טציא זיב יו ןרעטַאמ ױזַא רעטייוו

 י'יקראב :עשנעג , 8

 רעניווװנייא-ָאטעג יד ןעוו ,גָאטרַאפ-רעבמעוװָאנ ןטלַאק ןרעטצניפ א ןיא

 סערָאניָאטעג עטרַאה עגנע ערעייז ןופ ,גָאט  ןדעי יװ ,ןענַאטשעגּפױא ןענעז

 ייז ןבָאה ,טעברַא-ןפַאלקש רעכעלגעט רעייז וצ ןײגוצסױרַא ךיז טיירגעג ןוא

 עשטייד יד ןופ טגנערבעג טָאה יײֵצילָאּפ יד סָאװ ,סעיינ עטצעל יד טרעהעג

 רעמ ךָאנ ַא ןיא ןגָארטעגרעביא טרעװ ָאטעג עניילק סָאד זַא : רעבאה:טכַאמ

 -עשנעג, ןייק--- טָאטש רעד רעטניה טרָא ןרעקיצומש רעמ ךָאנ ןוא ןרעגנע

 ."יקראב
 טײטשַאב ןוא טָאטש רעד רעטניה רעטעמָאליק יירד טגיל יקראב-עשנעג

 לָאמַא טָאה גנוטלַאװרַאפ-טָאטש יד סָאװ ,ןקָאלב-תוריד ערעסערג יירד ןופ

 טצעזַאב טרָאד ןוא רעדלעפ עטסוּפ ,עטעקַאנ ןשיװצ ןטימ ןיא טלעטשעגפיוא

 רעזייה יירד יד .סעיסעּפָארּפ עטפַאהלפייווצ טימ ןוא ,עטמיטשַאב ןָא ,ןשטנעמ

 ,רעכעטש-רעסעמ ,סרעסאפ ,םיבנג יילרעלכ.רַאפ טסענ ַא ןעוועג ןענעז ןקָאלב

 -מוא ןוא טָאטש ןופ ןדלעה-טלעוורעטנוא ענעדישרַאפ ןוא סעקטוטיטסָארּפ

 -עג-ַא ןשטנעמ עמַאזטעברַא ןוא עכעלטנרָא עלַא ייב ןפורעגסױרַא ןוא טנגעג

 ,קערש ןוא לקע ןופ ליפ

 לייוו ,ָאטעג םעניילק ןופ ןדיי עלַא ןגָארטרעבירַא ךיז ןפרַאד ןיהַא טרָאד

 טשרעה סָאװ ,סופיט םעד רעביא--- טרעלקרעד ןבָאה םינילת יד יו טיול ---

 וא ךיוא ןגָארטעגרעבירַא ךיז לָאז עימעדיּפע יד זַא ,רַאפעג ַא טָארד-,טדא

 .ָאטעג ןרעסיוא ןסַאג עקימורַא יד

 -עלטע ןיא ןעמוקרָאפ ףרַאד יקראביעשנעג ןַייק ךיז ןגָארטרעבירַא סָאד-

 געמ ךיז טימ ןעמענטימ ,ירפרעדניא רעבמעווָאנ ןט-25 םעד ,םורַא געט-עכי

 .טנעה יד ןִיא ךיז טימ ןגָארט ןעק ןעמ סָאװ ,סָאד רָאנ ןעמ

 -סיוא ,, ענעי טקנעדעג טוג ךָאנ ןבָאה רעניווװװניײא-ָאטעג עכעלקילגמוא יד

 ןבעגעגּפָא ךיז ןבָאה ןוא ,ָאטעג ןסיורג ןופ ,קירוצ םישדח יירד טימ "גנולדיז

 .חסונ ןשטייד ןטיול "גנולדיזסיוא, ןַא רעדיוו טניימ סע סָאװ ,ןובשחויןיד ַא

 -ַאּפ רעכעלקערש ַא טימ ןרָאװעג ןעמונעגמורַא ןענעז עכעלקילגמוא יד

 טָאה ןעמ סָאװ ,רעדניק לָאצ עסיוועג ַא ךיז ןעניפעג ָאטעג ןיא .הלהַּב ןוא קִינ

 ןעניפעג סע .ןטלַאהַאבסיױא ןוא טעװעטַארעגּפָא שפנית'ריסמ ןוא .ימ; סיורג טָיִמ

 -עשנעג ןַייק געוו םעד ןלעװ סָאװ ,ענעכָארבעצ עטלַא ןוא-עקנַארק ליפ ךיז

 עלַא טיוועג ךָאדי ןלעװו עכעלקילגמוא יד טָא..,ןכַאמטימ ןענעק טשינ..יקראב

 ?יייז ןעמ טלַאהַאב ווו ."גנולדיזרעביא , רעד .ַײב ןרעוו ןסָאשעגסיוא דלַאב
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 ,ענעטלעז יד .תֹוגאֹד ערעדנַא טַאהעג ןבָאה סָאװ ,לייט ַא ךיֹוא ןעוועג
 -נייא ןעגנולעג טייצ עטצעל יד ייז זיא סע רעדָא ,ןבילבעג ךָאנ זיא סע ןעמעוו

 ַא -- רעקיטכיוו ךָאנ סָאװ ןוא םישובלמ ,טנַאװעגטעב סעּפע ךיז ןרָאּפשוצ

 ןעוועג סָאד ןענעז ָאטעג ןיא סָאװ ,ןכָאז -- לּפָאטרַאק לקעז ַא ,גרַאוװנסע לסיב

 זסױרַא סָאד ןעמ טעװעטַאר יו -- ןגַארפסנבעל

 .געט עכעלטע ןבילבעג ךָאנ ןענעז יקראב-עשנעג ןיא ןיײגרעבירַא םעד וצ

 -טימ רעירפ ןוא דוס ןייק טכַאמעג טשינ ןופרעד ןבָאה רעדרעמ עטריניפַאר יד

 ןעמ .ָאטעג ןופ ןגָארטוצסױרַא סעּפע ןייא ךיז טיג לייט ַא .םעד ןגעוו טלייטעג

 רעייז וצ סָאד טמענ סָאװ ,טסירק ןטנַאקַאב ַא וצ לקעּפ ַא סױרַא טלגומש

 ןעמ ןוא ןעמוקמוא דיי רעד ךָאד טעוװ סיוועג זַא,גנונכערסיוא רעד טימ ןרעג

 .לְקעּפ םעד ןופ שרוי רעד ןביילב טעוו

 -טע ןטעברַא סע ווו ,עטוהיזָאלג א ךיז טניפעג יקראב-עשנעג ןופ טנעָאנ

 וצרעבירַא ןיהַא ייז טגנילעג סע ןוא ןריקיזיר ערעדנַא .ןדיי קילדנעצ עכעל

 רעטצעל רעד ןיא ,ןיהַא ןליפַא טָאה ןעמ .טײקמערָא לסיב טצעל ערייז ןריפ

 -ידיי יד .רעדניק עכעלטע ןוא עקנַארק עטלַא עכעלטע טריפעגרעבירַא ,טכַאנ

 ייא ןגרָאמ טלָאזעג ןבָאה ייז .ןטלַאהַאבסיױא טרָאד ייז ןבָאה רעטעברַא עש

 .יקראב-עשנעג ןופ ןקָאלב-ןיוװ יד ןיא ןרעוו טריפעגרעב

 רדסכ ןבָאה סָאװ ,םיחצור ערעדנַא ןוא עירעמרַאדנַאשז ,ָאּפַאטסעג יד

 סָאד ןבָאה ,רָאפ טמוק טרָאד סָאװ ,ץלַא ןופ טסווװעג ,ָאטעג ןרעביא טכַאוװעג

 עוויאַאנ יד ןוא ,טשינרָאג ןעעז ייז יו ךיז טכַאמעג ,ןגיוא יד טכַאמרַאפ לָאמ

 ,ןשטייד יד ןרַאנוצּפָא ןעגנולעג : טיירפעג ךיז ןבָאה
 ר ר עא

 -ייק ,ָאטעג םעניילק ןיא טכַאנ עכעלרעדיוש עטצעל יד ןעמוקעג זיא סע

 טשרעהַאב ןעוועג ןענעז עלַא .טרעביפעג ןבָאה עלַא ,ןפָאלשעג טשינ זיא רענ

 םעד ףיוא טָאה רענייק רעבָא ,טקיניײּפעג ןדעי טָאה סָאװ ,קנַאדעג םעד ןופ

 ןצעזַאב וצ רעדרעמ יד עקַאט ןעניימ יצ :רעפטנע ןייק ןבעג טנעקעג טשינ

 רעדָא .יקראב-עשנעג ןיא ןדיי עטקינײּפעגסױא ,ענעכָארבעצ לפייה סָאד
 ? ןַאלּפ רעטריקסַאמרַאפ ַא םעד ןיא טקעטש

 ייבייא ןַא יו ןגיוצעג ךיז טָאה סָאװ ,טכַאנ רעכעלנייּפ רעטצעל רעד ךָאנ

 -מעווָאנ ןט-25 םעד ךָאװטימ -- גָאט רעכעלרעדיוש רעד ןעמוקעג זיא ,טייק
 .ג"שת ולסכ ז"ט ,רעב

 טזָאלעצ ךיז טָאה ײצילָאּפ יד ןעוו ,ןסיורד ןיא ןעוועג רעטצניפ ךָאנ זיא סע

 ,סַאג ןפיוא ןבירטעגסױרַא ןעמעלַא סערָאנ עגנע יד ןופ ןוא ָאטעג ןרעביא

 טנעה יד ,ןָאזרעּפ ףניפ וצ ,ןעייר ןיא חסונ ןטנַאקַאב ןטיול טלעטשעגסיוא

 .שרַאמּפָא םוצ טיירגעגעצ ןוא ןטייווצ ןיא רענייא ןסָאלשעג

 עטסיוו ַא ,רעמינּפ עטרַאדעגסױא עכיילב יד טשטַאּפ טניוו רעקידיינש ַא
 ,רעבייל עטרעצעגסיוא יד טעשזירג ןוא רענייב יד ןיא ןייא ךיז טסע טלעק
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 רעריפנָא יד ךָאנ ָאטשינ ,טרַאו ןעמ .טשינ טרישרַאמ ןעמ ,טייטש ןעמ רעבָא
 .טקַא ןקיטולב םעד ןופ

 עקירפ ,עבוד ,שיבאפ :םינילתיטּפיױה יד ןעמוקעגנָא ןענעז ןעצ רעגייז ַא

 ןטרָאּפַאר ּפָא ןעמענ ,ןעייר יד רעביא ןקוק ייז .רעפלעהטימ ערעדנַא ךָאנ ןוא

 ןדלעמ ןוא ןעגנונדרָארַאפ עטצעל יד סױרַא ןביג ,עטנדרָאעגרעטנוא יד ייב

 טנדרָארַאפ ןבָאה ייז : ןדיי יד ןעוט ייז סָאװ ,דסח ןסיורג ןגעוו טַארנדוי םעד

 עקנַארק יד ןעמענרַאפ וצ ףיוא ןרופ עכעלטע ןקישוצסיֹורַא טַארטסיגַאמ םעד
 ,קעּפעג לסיב ַא ןדָאלרַאפ ןוא

 א סיוא טכערב סע .שראמּפָא םוצ לעפַאב רעד טלַאפ גָאט ןבלַאה ייב

 סָאװ ,ןרערט ןופ ןלַאװק עטנקירטעגסיוא טשינ ךָאנ עלַא :הללי עקידארומ

 -טימ ןבָאה ,עכעלקילגמוא יד ייב ןגרָאברַאפ ןבילבעג ווו-ץעגרע ךָאנ ןענעז

 בױהנָא םייב ןייוועג ןכעלקערש ַא ןיא טמערוטשעגפיוא ןוא טצַאלּפעג לָאמַא

 ןוא ןייּפ ןופ גרַאב רעסיורג ךעלדנעמוא רעצנַאג רעד .שרַאמידנַאש םעד ןופ

 ַא טימ יירד עצנַאג יד ןופ ףיולרַאפ ןיא טלמַאזעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,םירוסי

 יד ןופ טכַאמעג טָאה ןוא טפַאשרעהייצַאנ רעקיטולב רעד ןופ רָאי לטרעפ

 -ָאמ םעד ןיא טָאה ץלַא סָאד .טציא ןענעז ייז סָאװ ,סָאד ןדיי עכעלקילגמוא

 טסעטָארּפ ןקיטכעמ ןייז טרעמָאיעגסיוא ,ןַאקלווו ַא יו ןסירעגפיוא טנעמ

 טָאה רענייק .ןעגנַאגרעד טשינ ןרעיוא סמענייק וצ זיא סָאװ ,יירשעגייוו ןוא

 -עוו ,םינילת עקיטשרוד-טולב עטעוועדליוועצ יד ץוח ַא ,טרעהעג טשינ סָאד

 שיטסידַאס ַא טפַאשרַאפ טָאה רעמָאי ןוא יירשעגייוו רעכעלרעדיוש רעד ןעמ
 ןיא טניווװעג ןבָאה סָאװ ,טייז רעשירַא רעד ןופ םינכש יד ךיוא .ןגינעגרַאפ
 -כיילג ןבוטש עמערַאװ ערעייז ןופ רעטצנעפ יד ךרוד ןבָאה ,ןסַאג עקימורַא יד

 סָאװ ,ןעמעלַא םעד וצ טקוקעגוצ ךיז -- דיירפ טימ ךיוא רשפא ןוא -- קיטליג
 .רָאפ ָאד טמוק

 רעהפיוא ןָא טָאה סָאװ ,טניוו רעקידנרָאצ ,רעטלַאק ,רעזייב רעד זיולב
 -עגָאלשרעד יד ןופ רעמינּפ עטרעצעגסיוא עכיילב יד ןסימשעג ןוא טשטַאּפעג
 רעמָאיעג ןכעלרעדיוש םעד טּפַאכעגפיוא טָאה ,ןדיי-ןטעלעקס עטּפעשרעד ,ענ
 ...ןטייקטייוו עכעלדנעמוא יד ןיא ןגָארטרַאפ םיא ןוא

 44 44 יי

 -גנַאל .סנטָאש-ןשטנעמ יד ןופ שרַאמידנַאש רעד ךיז טּפעלש םַאזגנַאל
 זא ,טגָאז ןעמ .םיתמ עקידעבעל יד ןופ גוצ רעגנַאל רעד ךיז טגעװַאב סַאז
 -ַאק ןייק ייז טריפ ןעמ זַא ,ןגָאז ערעדנַא .יקראב-עשנעג ןייק ייז טריפ ןעמ
 ךעלקריוו -- ןדיי רַאפ רעגַאל-סטעברַא םעיינ ַא טרָאד טפַאש ןעמ ווו ,ןישול
 ,טגָאז טקניטסניא רעד רעבָא .ןיהַא טריפ סָאװ ,געוו םעד ףיוא ןעמ טנַאּפש
 ןעניימ ייז --- ןישולַאק טשינ ןוא יקראב-עשנעג טשינ ןעניימ רעדרעמ יד זַא
 ןוא .ןדיי ענעגָאלשרעד לטשער םעד ןוֿפ סנבעל יד ןפרַאד ייז .שרעדנַא סעּפע
 הּפרח ןופ אשמ רערעווש רעד רעטנוא טקירדרעד ןוא ןגָאלשרעד טייג ןעמ
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 עטּפעשרעד טנַאּפש ןעמ .עיצַאנגיזער ןוא טייקיזָאלפליה ןופ ,קיטייוו ןוא

 רעּױו ,טכארט ןעמ ,טרעלק ןעמ ןוא תוחוכ עטצעל יד טימ עטרעטַאמרַאפ ןוא

 ,ןסיוא-:ןענעז םיחצור יד סָאװ ,ןטכַארט ןוא ןרעלק וצ חכב ךָאנ זיא סע רָאנ

 .יקראב-עשנעג ןופ עקסַאמ רעד רעטנוא ןטלַאהַאב יז: סָאװ

 יייב ןוא ןרעװלָאװער ,ןסקיב טימ טנּפָאװַאב םינילת יד !רעדנווו ַא ןוא

 ךיוא:-- ןטייז עלַא ןופ םורַא םיא ןעלגניר ןוא גוצי-דנַאש םעד ןריפ סָאװ ,ןשט

 סנטָאש-ןשטנעמ יד טציא טשינ ןביירט ,טשינ ןגָאי ייז .סַאזגנַאל ןעייג ייז

 -לְק ,ןעיירעלדיז טימ/ זיולב ךיז ןענעגונַאב ייז .תוירזכא רעדנוזַאב ןייק טימ

 ,ןגעוו טייהניווועג רעייז ןופ יו ,טייציוצ-טייצ ןופ .ּפעלק ענעקורט ןוא תול

 וצ ייז יו ,עסאמ-ןשטנעמ ענעקָארשרעד יד ןופ ּפעק יד רעביא ןעמ טסיש

 געוו ןרעביא ןענעז תונברק ערעדנוזַאב ייק .דמעמ רעייז ןיא ןענָאמרעד

 .ןעוועג טשינ

 .יקראב-עשנעג ןייק ןעמוקעגנָא גוצ רעד זיא טכַאנרַאפ

 ןָא ,ענעפָא עיירפ:ןעייטש' ןקָאלב-רעזייה יירד יד ! רעדנווװ ַא רעדיוװ ןוא

 .ןכַאװ-ייצילָאּפ ןָא ןליפַא ,ןעגנומוצרַאפ-טָארד

 סעּפע ןרעױּפ יד ייב ןייא ןפיוק ,רעפרעד עקידתונכש יד ןיא ןעייג ליפ

 טסיופירעדרעמ יד ,טשינ ייז טרעטש רענייק .ןטעבוצסיוא יורטש ,ןסע וצ

 ןבָאה סָאװ ,יד ייב .רעיירפ סָאװטע ּפָא טמעטָא ןעמ .ןזָאלעגכָאנ לסיב א טָאה

 ןעמ טעװ רשפא :גנונפָאה ןופ קנופ ַא ףיוא-טמַאלפ ןבעל םוצ ןליוו ַא ךָאנ

 .ןייש ױזַא ,טוג ױזַא ץלַא ָאד ךיז טזייוו סעּפע .ןזָאל ורוצ ָאד ןיוש
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 סָאװ ,קיטקַאט עטוװרּפעגסױא רעייז טצונעגסיוא םיחצור יד ןבָאה רעדיוו

 -- רענעלּפ עשינָאלווייט ערעייז ןיא םעטסיס ַא יוװ ןעגנַאגעגנײרַא ןיוש זיא

 עזָאלצוש יד רעביא הטיחש-ןסאמ ַא רַאפ ,לַאפנָא-ןסַאמ ַא ןריפסיוא ןרַאפ זַא

 -רעמ עקיטולב ערעווש יד לסיב א ןזָאלכָאנ ןופ עדָאטעמ יד ןדנעװנָא ,ןדיי

 -מַאזקרעמפיוא רעייז ןדנעװּפָא ,תונברק יד ןשימעצ טימרעד ןוא ףיורשירעד'

 .טייקרַאבליפ ןוא טײקמַאזכַאװ רעייז ןּפמעטּפָא ןוא טייק

 -עג טשינ ןשינעעשעג יד ןבָאה ,סעיצאוטיס עכענלע ייב לָאמעלַא יוװ ןוא

 .ןטרַאװ ךיז ףיוא ןזָאל

 -רא רעד טָאה ,רעבמעווָאנ ןט-26 םעד קיטשרענָאד ,סנגרָאמוצ דלַאב

 סָאװ ,ןדיי עלַא זַא ,גנֹונדרָארַאפ ַא ןבעגעגסױרַא טַאר-סעדנַאל םייב טמַא-סטעב

 ןיא סעקוװצַאלּפ ענעדישרַאפ יד ןיא רעצעלּפ-סטעברַא ערעייז ףיוא ןעניווו

 ןייגרעבירא רעבמעצעד ןטשרע םעד זיב ןזומ טָאטש רעד רעטניה ןוא טָאטש

 יקראב-עשנעג .ןופ חטש ןרעסיוא .יקראב-עשנעג ןיא -- טלקמ-ירע םעיינ ןיא

 עלעיצעּפס ַא ףיורעד ןבָאה ןלעוו סָאװ ,ןדיי יד רָאנ ןעניּפעג ןענעק ךיז ןלעוו

 ,ָאּפַאטסעג ןופ שינעביולרעד

 ןביוהעגנָא ןבָאה רעפרעד ןוא ךעלטעטש עלַא ןופ ,םורַא טנגעג ןצנאג ןופ
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 יז טָאה סָאװ .,יײצילָאּפ יד ווו ,יקראב-עשנעג ןייק ןדיי סעיטרַאּפ ןעמוקנָא

 -קוא ןוא ןשטייד יד ןופ טנעה יד ןיא ןבעגעגרעביא ייז טָאה ,טריטרַאקסע
 ןופ טריפעגרעבירַא טָאה ןעמ סָאװ ,ןדיי יד טימ ןעמַאזוצ ןענעז ייז ;רעניַאר

 טָאה ןעמ סָאװ ,קָאלב ןייא ןיא ןרָאװעג טשטעװקעגניירַא ,ָאטעג םעניילק

 .טניווועג טרָאד ןבָאה סָאװ ,רענייגיצ יד ןּופ טקידיײלעגּפָא
 טשינ ןעמ טָאה טָאטש ןופ טיורב רעדנוזַאב ןוא לטימסנבעל םוש ןייק

 טָאה סָאװ ,םענורב עקיצנייא יד .ןעוועג טשינ זיא רעסַאװ ןליּפַא .טריפעגוצ

 -עג טשינ טָאה ,רענייגיצ יד טניווועג ןבָאה סע ווו ,חטש ןפיוא ןענופעג ךיז

 םענורב םעד ןבָאה רענייגיצ יד ןוא עלַא רַאפ רעסַאװ גונעג ןבעגסױרַא טנעק

 ןּפעש ןדיי יד םיא וצ ןזָאלעגוצ טשינ ןוא םוטנגייא ןַא סרעייז יוו ,טּפַאכרַאפ

 ,רעסַאװ
 סעֶּפע ןפיוק וצ ןיירא ףרָאד ןטנעָאנ ןיא קעװַא ןענעז סָאװ ,ןדיי עכעלטע

 -עג טעדרָאמרעד טרָאד ןענעז ייז .ןעמוקעגקירוצ טשינ ןיוש ןענעז ,ןסע וצ

 -ַאב ךָאנרעד ןוא טבױרַאב רעירפ ייז ןבָאה עכלעוו ,םירעוּפ יד ךרוד ןרָאװ

 .טױלּפ ַא רעטניה ןבָארג

 -וטש ןקידנעמוקנָא ןרַאפ םינמיס 6 ןזיװַאב לָאמניײא טימ ךיז ןבָאה סע

 יד ןופ ןעכָאפ סָאד ןוא ,תומהיךאלמ ןופ טירט יד טרעהרעד טָאה ןעמ .םער

 ,טיוט ןופ לגילפ
 א מא קי |

 זיא ,היאר-ידע ענעבילבעג "בעל עכעלטע יד רעביא ןביג סע יו טיול

 "עא םעד ,תבש ןופ טכַאנ רעכעלקילגמוא רעֶד ןיא ןעמוקעג םערוטש רעד

 .(ג"שת ולסכ 'כ) רעבמעווָאנ ןט-29 םעד קיטנוז ףיוא

 רעװַאז-יינש ַא טימ טסָארפ ַא .עטלַאק ךעלרעדיוש ַא ןעוועג זיא טכַאנ יד
 רעד ךיוא יו ,ןעזעגסיוא טָאה סע .טייהנטלעז א סע זיא ןלױּפ ןיא סָאװ ,עכור

 -ירעד טָאה ןוא תופתוש ןקיטולב ןיא קלח ַא ןבָאה ליוו ןופצ רעטלַאק רעטייוו

 ,טניוו ןקידיינש ןוא טסָארפ ןקראטש םעד ,רעייטשוצ ןייז טקישעגרעהַא רעב

 רעדייא ,געט עטצעל ערעייז ןיא ןדיי עטרעטַאמעגסיוא יד ןקיניײּפ ןפלעה וצ

 .טכַארבעגמוא רעדרעמ יד ךרוד ןרעוו ייז

 ענעריורפעגסיוא יד ןיא טליונקעגנעמַאזוצ ךיז ןבָאה עכעלקילגמוא יד

 ןבָאה רענייגיצ יד סָאװ ,קָאלביזיוה ןיא ,ןבוטש עטשוּפיערַאפ ןוא עקיצומש

 ,(זיוה ןייא ןיא תושפנ טנזיוט יירד) טפַאשגנע עכעלקערש יד .ןזָאלעג יירפ

 טשטעווקעגפיונוצ ייז טָאה ,שינרעטצניפ עשילרעטסיוא ןוא טלעק עטסיוו יד

 .עסַאמ ןייא ןיא
 ,טניוװעגּפָא ןעוועג ןיוש גנַאל ןופ ןשטנעמ יד ןענעז ןפָאלש ןלַאמרָאנ ןופ

 -גאהעג זיא ןעמ ןעוו ,ךָאו רעטצעל רעד ןופ טכענ עטסיוו יד ןיא ךָאנ טרפב

 סָאד ןעמוק ןעק טונימ רעדעי זַא ,ךיז טכירעג ןוא טוט ןוא ןבעל ןשיווצ ןעג

 .עטסקידארומ סָאד ,עטסכעלקערש
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 ןשינעטסיװ עלַא ןופ עטגנערבעגנעמַאזוצ םידש תונחמ יו ,גנולצולּפ ןוא

 ןיא ,תויח עקיטשרוד-טולב עטנַאקַאב ןיוש גנַאל ןופ יד ,ןעמוקעגנָא ייז ןענעז

 לעיצעּפס ןוא ײצילָאּפ עשילױּפ ,ןעמרַאדנַאשז ,סעצווָאּפַאטסעג ןופ טלַאטשעג

 םענרעזייא ןַא טימ ןבָאה ייז ,ןטידנַאב-טסנידרעדנָאז עשיניַארקוא ענעמוקעג

 -מוא יד ווו ,קָאלב-זיוה םעד רעדנוזַאב ןוא יקראב-עשנעג ןעמונעגמורַא גניר
 ךיז ייז ןבָאה ףלעוו עקירעגנוה יו .טסערּפעגנעמַאזוצ ןעוועג ןענעז עכעלקילג

 -רעהפיואמוא ,ןעיירשעג עדליוו טימ תונברק עכעלקילגמוא יד ףיוא ןפרָאװעג

 -עצ ןוא הלהב עטסיוו ַא קידנכַאמנָא ,ּפעלק עקידתוירזכא ןוא ןעיירעסיש עכעל

 .ןסיורד ןרעטצניפ ןקיטסָארפ ןיא ןבירטעגסױרַא ןעמעלַא יז ןבָאה ,גנושימ

 ןוא יינש ןפיוא ,דרע רעד ףיוא ךיז ןצעזוצסיוא ןלױפַאב ןבָאה םיחצור יד

 -עג יד רעביא ןוא ,טכַאנ עבלַאה ַא ןסעזעג ױזַא ןענעז עכעלקילגמוא יד .זייא

 ןופ יירעסיש ַא ,עדַאנָאנַאק-רעייפ ַא טלגָאהעג רעהפיוא ןָא טָאה ּפעק ענעגיוב

 טרעהעגפיוא טשינ טָאה טניוו רעטלַאק ,רעזייב רעד ןוא .רעוועג ןדישרַאפ

 סרעסעמ עפרַאש טימ יו ןוא רעמינּפ ענעשָאלעגסיױא עכיילב-לעג יד ןשטַאּפ

 ןופ רענייב עטנקירטעגסיוא ןוא רעבייל עטרעצעגסיוא יד ןיא ןטינשעגנייא ךיז
 ,סנטָאש-ןשטנעמ יד

 -ַאב רעדרעמ יד ןבָאה ,דרע רענעריורפעג רעד ףיוא ןציז ן'העש ליפ ךָאנ

 ,ןרישרַאמּפָא םוצ ןעייר ןיא ןלעטשסיוא ךיז ןלָאז יז ,עכעלקילגמוא יד ןליופ

 ,ןטייווצ ןיא רענייא ןסָאלשעג ,עייר ַא ןיא ףניפ וצ ,חסונ ןטנַאקַאב ןטיול

 -עז ייז ןוא ןלעטשפיוא טנָאקעג טשינ ןיוש ךיז ןבָאה תונברק יד ןופ ליפ

 ,דרע רעטראה רעד וצ ןריורפעגוצ ,עטפייטשראפ ,עראטש ןגיל ןבילבעג ןענ

 עשזולאק-טולב עטרעווילגראפ א ןיא ענעסָאשעגכרוד ןגיל ןבילבעג ןענעז ליפ

 לוויטש עטלגענאב יד טימ ןרָאװעג ןטערטעצ רעטצניפ רעד ןיא ןענעז ןוא

 -נעמ ענעגָאלשרעד ענעגייא יד ןופ סיפ יד ןופ ןוא םיחצור עקיטולב יד ןופ
 .עסאמ-ןשט

 רעבָא ,געוו ןטצעל םוצ ,שראמּפָא םוצ טיירג ןעייטש עכעלקילגמוא יד

 עיצאטסיןאב רעד ףיוא זא ,העידי א ָאד זיא סע .טשינ ךָאנ טרישראמ ןעמ

 -רוק א ּפָא ןטלאה םיחצור יד .ןענָאגאוו עטיירגעגוצ ןייק ָאטשינ ךָאנ ןענעז

 ,קָאלב-זיוה ןופ ןבוטש יד ןיא ןייגניירא קירוצ ןלעפאב ןוא גנוטאראב עצ

 טשינ ,ךיז ןגעוואב טשינ ,רעטייווצ רעד ןיא בוטש ןייא ןופ ןייגרעבירא טשינ
 ,רעטצנעפ יד ךרוד ןקוקסיורא טשינ ןוא ןדער

 ןופ ןעמוקעגמוא ליפ ןענעז ןבוטש יד ןיא ךיז ןּפוטשניײרא קירוצ םייב

 טָאה עסאמ עקיּפעק-טנזױט-יירד יד .סיחצור יד ןופ ןעיירעסיש ןוא ּפעלק יד

 ןייא ןיא עטקירדעגנעמַאזוצ ,ןבוטש עגנע יד ןיא טסערּפעגנײרַא קירוצ ךיז

 טקיטלעוועג סע ווו ,טכַאנ רעטסיוו רערעטצניפ רעד ענעבעגעגרעביא ,ליונק
 .רעפלעהוצ ערעייז ןוא ןשטייד יד -- תוומה-ךאלמ רעד רָאנ

 -קילגמוא יד ןענעז רעבמעווָאנ ןט-29 םעד ,גָאט ןקידקיטנוז ןצנאג א
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 "אוו ןּפָארט א ןָא ןוא טיורב לקיטש א ןָא ןרָאװעג טקי: ּפעג תונברק עכעל

 .רעס

 עשנעג ןייק ןריפ וצ טגנערבעג ךָאנ ןעמ טָאה גָאט ןופ ףיולראפ ןיא

 עשיטָאטשרעטניה ערעטייוו ןיא טעבראעג ןבָאה סָאװ ,ןדיי סעּפורג יקראב

 ןופ לגענ עקיטולב יד ןיא ןרָאװעג ןבעגעגרעביא ןענעז ייז .ןרעגַאל-סטעברַא

 תוירזכא ןוא החיצר רעדליוו טימ ןענעז ייז ךיוא .רעניארקוא ןוא ןשטייד יד

 -זיוה ןקיצנייא םעד ןופ ןבוטש עטּפָארּפעגנָא יד ןיא ןרָאװעג ןסיוטשעגניירא
 .קָאלב

 ,ןסיש -- ןעוועדליוו טרעהעגפיוא טשינ םיחצור יד ןבָאה גָאט ןצנאג א
 -נעפ יד ךרוד סיורא טקוק ןעמ ,טשרמולפ .תונברק יד ןקינייּפ ,ןגָאלש ,ןקאה
 .רעטצ

 עּפורג ַא ןעמונעגסױרַא ןבָאה םיחצור יד :טלייצרעד גרוברעסַאװ הדוה
 ייז ןעגנוווצעג ןוא ןדיי עּפורג ערעדנַא ןַא ןעמונעגסױרַא .ןסָאשרעד ייז ,ןדיי

 -עגסױרַא .רעבערגַאב יד ןסָאשרעד רעהכַאנ ,ענעסָאשרעד יד ןבָארגַאב ןלָאז

 -ייוו ױזַא ןוא ענעסָאשרעד יד ןבָארגַאב וצ ןעגנוווצעג ,ןדיי ערעדנַא טּפעלש

 עשנעג ןופ גנורעגאלאב יד טרעיודעג טָאה סע סָאװ ,טייצ עצנאג יד .רעט

 .עילאנאכקאוו עדליוו יד ןטלאהעגנָא טָאה יקראב

 םעניילק ןיא טארנדוי ןטיינאב ןופ סעזערּפ רעד -- גרעבנזייא שרעה

 טימ ןעמאזוצ ,קָאלביזיױה ןופ טנאוו רעד רעטניה ןסָאשרעד טרעוװ -- ָאטעג
 "'הנח לרעטכעט גנוי רעייז ןוא ,קינלעצ םירפא ןופ רעטכָאט יד ,לחר יורפ ןייז

 ..ןפױלטנַא ןליוו יז זַא ,"דשח, ַא טַאהעג ןבָאה םיחצור יד .על

 ןיא טלדנאהעג ךיז טָאה סע ןעוו ,סעיצאוטיס עכעלנע ייב לָאמ עלא יו

 לָאּפ עשיליופ יד לָאמ סָאד ךיוא ןענעז ,ןדיי ןדרָאמ ןוא ןביוראב ,ןקינייּפ

 -יניארקוא ןוא עשטייד ערעייז יבגל קילעטשרעטניה ןבילבעג טשינ ןטנאיצ

 ןיוש טלאה סע זא ,טעז יקסווָאקנאי קינװָאדָאשּפ-ײצילָאּפ רעד .ןגעלָאק עש

 יד ןיא ןיירא ךיז רע טּפוטש ...סיוא -- ןוא גָאט א ךָאנ ,ןדיי עטצעל יד ייב

 טנאדנעמָאקיעציו םעד ,רעלסערב םהרבא סיורא טפור ,ןבוטש עטקאּפעגנָא

 "ובשח עכעלנעזרעּפ טאהעג טָאה רע ןעמעוו טימ ,ייצילָאפ רעשידיי רעד ןופ

 טסישרעד ןוא טנאוו רעד רעטניה ןרעלסערב סיורא טריפ יקסווָאקנאי ,תונ
 .םיא

 רעד ןיא ןטלעטשעגנָא םעד סיורא טפור טנאיצילָאּפ רעשילוּפ רעדנא ןא

 ,םיא טסישרעד ןוא קינווָאדאס ףסוי טארנדוי םייב גנולײטּפָא-סטעברא

 -רַאפ ,, ךיז םינימ עלַא ןופ םיחצור יד ןבָאה גָאט ןקידקיטנוז ןצנַאג ַא ױזַא
 ,תונברק עכעלקילגמוא יד טימ "טלייוו

 סָאװ ,תונברק עכעלקילגמוא יד ןופ ליפ ןבָאה ,טכאנ ןרָאװעג זיִא סע ןעוו

 עטצעל יד טכאמעג ,רעטצנעפ ןוא ןריט יד ייב טלױנקעגנָא ןעוועג ןענעז

 וצ סָאװ ,ןיוש ןעוועג טשינ -- ןעוועטאר ךיז ןלעװ ןופ ןוװרּפ עטלפייווצראפ
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 -טכאנ רעד ןיא ןעגנורּפשעג רעטצנעפ-ןריט יד ךרוד ןענעז ןּוא ---:ןריקיזיר

 -ַאקָאלב רעד ךרוד ךיז ןסיײרוצכרודַא ןעגנולעג זיא ענלצנייא .שינרעטצניפ

 יד ,ענלצנייא רָאנ ןעוועג הכוז ןבָאה םעד וצ רעבָא .טיוט ןוא רעייפ .ןופ עד

 ,ןליוק-רעדרעמ יד ןופ ןלאפעג ןענעז טייהרעמ

 -ןריט יד ךרוד ןעגנירּפש וצ תונברק יד ןופ ןווװרּפ עטלפייווצראפ יד

 ןקרַאטשרַאפ וצ םיחצור עטעשויעצ יד טייהנגעלעג ַא ןבעגעג :טָאה ,רעטצנעפ

 ןוא תוירזכא רעטסערג רעד טימ ןבָאה ייז ןוא טעברא רעשינָאלוװיײט רעייז

 -ליוועג ןבָאה ייז .עכעלקילגמוא יד ןיא ןעוועג םקונ ךיז טייקיטשרוד:טולב

 ןרָאװעג טגײלַאב זיא יקראב-עשנעג ןופ חטש רעד .טכַאנ עצנַאג ַא טעוועד

 | .תונברק רעטרעדנוה טימ

 -עגמורַא ןרָאװעג זיא יקראב-עשנעג רָאנ יו ,תעל-תעמ ייווצ עטצעל יד

 ןבָאה עלא ןוא רעדרעמ-ןוא םיחצור ענעדישראפ ןופ טייק א טימ טלגניר

 ןופ ףוס רעד ,ָאטעג םעניילק ןופ ףוס רעד ןעמוקעג זיא סע זא ,טסווװעג ןיוש

 ,ןעוועג דימ ןיוש ןענעז סָאװ ,ליפ ןבָאה ,ץעלדעש ןיא ןדיי לטשער ןטצעל

 וצ רעטייוו ןליוו םעד טשינ ךיוא ןוא טומ ןוא חוכ ןייק רעמ טאהעג טשינ

 -יורג ערעטייוו ןייטשסיוא ,ןבעל ןטעקאנ ןעמערָא ןראפ רעווש יוזא ןפמעק

 ןפיוא טראוועג טשינ רעמ ייז ןבָאה -- דנאש ןו םירוסי ,ןייּפ ןוא ןדייל עמאז

 ,טקידנעראפ ךיז טימ ןיילא ןבָאה ןוא גָאליּפע .ןקיטולב ןפיוא ,ףוס ןשיגארט

 ערעדנא רעדָא ילאקנאיצ ןעגנילשּפָארא ךרוד :םינפוא ענעדישראפ ףיוא

 .ןסייהעג טלָאמעד טָאה סע יו -- "ןעלטימיסגנואיירפאב,

 יִד) עפישט יורפ ןייז ןוא ןײשנָאז בקעי קלָאפרַאּפ ןופ רימ ןסייוו יוזא

 ,יקראב-עשנעג ןופ ץהעש עטצעל יד ןיא זא ,(ןָאלבאי ןורהא ןופ רעטכָאט

 ערעייז וצ ןבעגעגקעוװוַא ,רָאי ןייא ןופ עלעדיימ א ,ע'לחר דניק רעייז יז זבָאה

 ןוא אקסווָאקשאלא איפָאז סעטרבח-לוש סעּפישט יורפ ,טניירפ עכעלטסירק

 ,רעטרעוו עדנסיירצראה עשיגארט ןיא .ייז ןבָאה ןאד .אקזדאוואז אגיוודאי

 טנגעזעג ךיז ,סעטרַאק-ָאטָאפ עכעלטע ףיוא ןבירשעגפיוא טָאה רעטומ יד סָאװ

 יז ראפ ןבָאה טניירפ עכעלטסירק יד סָאװ -- ילאקנאיצ טימ ןוא ,דניק ןטימ

 .ןבעל רעייז טימ טקידנעראפ קלָאּפרַאּפ עגנוי סָאד טָאה -- טגרָאזאב

 טקידנעראפ ןהעש עשיגארט ענעי ןיא ןבָאה סָאװ ,ערעדנא ליפ יד ןגעוו

 טשינ וליפא ןסייוו רימ .ןבילבעג טשינ ןמיס םוש ןייק זיא ,ןבעל רעייז טימ

 -ַאה סרעּפרעק עטיוט ערעייז זא ,סָאד זיולב ןסייוו רימ .ןעוועג ןענעז .ייז רעוו

 -קוא ,עשטייד יד ןופ ןלאפעג ןענעז סָאװ ,עטיוט יד טימ טשימעגסיוא ךיז ןב

 ןיא ןבילבעג טרָאד עלא ןענעז ייז .רעדרעמ עשילױּפ ןוא עשיווטיל ,עשיניאר

 עשנעג ןופ עדייבעג רעד םורא ןסיורד ןיא ןוא ןבוטש עטקידיילעגסיוא יד

 -ילת עקיטולב יד ןופ ןרָאװעג ןטערטעצ הלהב רעדליוו ןיא ןענעז ייז .יקראב

 ןרָאװעג ןריורפעגוצ ייז ןענעז עטראטשרַאפ .עסַאמ רענעקָארשעצ ןוא -םינ

 ןגױצעגּפָארא ייז ןופ ןענעז ךיש ןוא .םישובלמ עמערָא ערעייז .דרע .רעה .וצ
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 בייטש רערעטיב רעטצעל רעד

 טימ ךיזטנגעזעג ןײשנָאזןָאלבאי עפישט יורפ

 ילאקנאיצ ןעגנילשּפַארא ןראפ עלחר דניק ריא

 יקראב עשנעג ןײק עקנַארק ןוא עטלַא טריפ ןעמ
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 -בש ייווצ יד ןעמונראפ ןבָאה סָאװ ,רענייגיצ עקיריג-ביור יד ןרוד ןרָאװעג
 -לאוועג ךיז גנאל טייצ א .םיפוג עטיוט יד ןבָאה עטעקאנ .ןקָאלב עקידתונ
 עדליוו ראפ זייּפש סלא טנידעג ןבָאה ןוא יקראב עשנעג ןופ חטש ןפיוא טרעג
 ןליופאב ןוא טנָאמרעד רע ךיז טָאה סע זיב .טניה עקירעגנוה ןוא ןעָארק
 -עגנעמאזוצ ןענעז ייז ווו ,םלוע תיב ןפיוא ךעלטשער ערעייז ןעמענעמאזוצ
 ןייא ןיא רעקיטשיץלָאה ןטכיש טימ ןרָאװעג טקעדאב ןוא ןרָאװעג טגייל
 רעזייב א ןעמוקעג זיא רעטעּפש .ןרָאװעג טנערבראפ ןעמאזוצ ןוא ,רעטייש
 -נזָאלרעביא טשינ ,ןגעטש ןוא ןגעוו עלא ףיוא ןגָארטעצ שא רעייז ןוא טניוו
 .ןרוּפש םוש ןייק ךיז ךָאנ קיד

 געוו רעטצע ל רע ד 9

 .עכעלקילגמוא יד רעדיוו ןעמ טָאה רעבמעווָאנ ןט-30 םעד ,ירפ קיטנָאמ

 טָאה סע ןוא ןעייר ןיא טלעטשעגסיוא יז טָאה ןעמ .ןסיורד ןיא ןבירטעגסיורא

 עטצעל יד ןופ שראמ רעשיגארט רעמאזיורג רעד ,שראמ רעד ןביױהעגנָא ךיז

 .געוו ןטצעל רעייז ןיא ןדיי רעצעלדעש

 יראפ ןוא עטראנעגּפָא ןגעוו סעיזוליא םוש ןייק רעמ ןיוש ןעוועג טשינ

 ןטייצ עטשרע יד ןיא ןבָאה רעדרעמ יד יװ ,"ןרעגאל-סטעברא,עטריקסאמ

 ייז זא ,לרוג רעייז טסווועג טציא ןיוש ןבָאה עלא .תונברק יד טדערעגנייא

 -בערט ןיא ןרעמַאקדזַאג יד וצ טריפ סָאװ ,געוו םעד .געוו ןטצעל םעד ןעיײג

 רעמ סָאד ןטלאה ייז ,רעמ טשינ ןיוש טציא ךיז ןריקסאמ םינילת יד .עקניל

 .ןבירטעג ןרעוו תונברק יד ןיחווװ ,שיניצ ןוא ןפָא טציא ןגָאז ייז .דוסב טשינ

 יָאש רעד זיא סָאד .טנַאּפש ןעמ.ןכלעוו ףיוא ,געוו םעד ןיא ךיז ןריטנעירָא עלַא

 "טיוט יד וצ ,עיצאטס-ןאב רעד וצ ,טָאטש ןיא קירוצ טריפ סָאװ ,געוו-ייס

 .ןענָאגאוו

 ןעוועג זיא ןעגנוגנידאב עשיצאנ רעטנוא ןבעל רָאי לטרעפ א טימ יירד

 -בלאה ןיוש ןייז ןייזטסווואב ןיא ןוא שיכיסּפ ןלָאז עכעלקילגמוא יד זא ,גונעג

 ןביירט טזָאלעג ךיז ייז ןבָאה קיטליגכיילג ןוא שיטַאּפַא .עטריּפָארטַא ,עטיוט

 דנאטשאב ןשיזיפ רעייז ןופ לטשער ןיילק א זיולב .הטיחש רעד וצ ןסקָא יו

 -עעזעג טשינ ןפיוא ןגָארטקעוװא ןיילא ךיז ןענָאק וצ ידכ ,ןבילבעג ךָאנ זיא

 .ךלומ ןקיטשרוד-טולב ןטקיטעזעג טשינ םוצ -- רבק םענ

 -ארט רעד ןגיוצעג ךיז טָאה ,היוול עסיורג ךעלדנעמוא ןא -- היוול א יו

 ,טנאּפשעג ןבָאה ייז .ןדיי רעצעלדעש לטשער ןטצעל םעד ןופ שראמ רעשיג

 טייג גוצ-היוול םעד ןופ שארב/ היוול רענעגייא רעייז ףיוא ,םיתמ עבלאה יד

 -סע רעטסטלע רעד ,ביורטנייוו םוחנ קחצי 'ר ןקז רעד -- הרובחבש ירא רעד

 ,שפנו בלב הרע ןייז טנידעג טרעדנוהרָאי בלאה א ןופ ךשמ ןיא טָאה סָאװ ,ןק
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 םייב ,טציא וליפא ,הדע רעד ןופ לטשער עטצעל סָאד קידנזָאלראפ טשינ

 -נענערב טימ ,רעצלָאטש א ,רעטכיילגעגסיוא ןא טנאּפש רע .רבק ןופ דנאר

 ןקילייה ןופ טמַאלפעצ זייוורעטרע זיא םינּפ עכיילב-לעג סָאד .ןגיוא עקיד

 טציא ןענעז דרָאב ןוא ּפָאק ןופ רָאה עסייוו-רעבליז ענייז .ןרָאצ ןוא רעייפ

 -ליטש סעּפע ןעשטּפעש ןוא םיוק ךיז ןגעוואב ןּפיל עיולב ענייז .רעסייוו ךָאנ

 קחצי 'ר רעקשטיטלא רעד ,ןעוועג טניווװעג קידנעטש ךָאד זיא רע .ליטש

 ,טייהנגעלעג רעדעי ייב רעדירב ענייז ןגָאז סעּפע ,הדע ןייז וצ ןדער וצ ,סוחנ
 א ןעוועג סָאד זיא יצ ,דישרעטנוא ןָא .טלמאזראפ ןעוועג ןענעז ייז רָאנ ןעוו

 ףיוא רָאג יצ ,טאר-הליהק ןיא גנוציז א ףיוא יצ ,בוט-םוי א ןיא ,ארגפד אמוי

 טַאהעג רע טָאה קידנעטש .טײצרָאי סלצרעה וצ לוש ןיא גנולמאזראפ א

 רעדָא שרדמ א ,ארמג רעד ןופ רמאמ א הדע ןייז ראפ ןשטייטוצסיוא טיירג

 ךיוא .ןינע םענעבעגעג םוצ תוכייש א טאהעג טָאה סָאװ ,ך"נת ןופ קוסּפ א

 רע טָאה ,הדע ןייז ןופ ןבעל ןופ ןוא ןבעל ןייז ןופ טנעמָאמ ןטצעל םעד ןיא

 יּפָא רע טלָאװ ,טחעטשעג טשינ רעדרעמ יד רָאנ ןטלָאװ .ןגָאז וצ סָאוװו ריא

 רענעבילבעג ןייז ןופ לטשער ןרַאפ ןוא ןטלַאהרַאפ םיא ,שרַאמ םעד טלעטשעג

 טיול ,םשה שודיק ןופ ןיז ןסיורג םעד טשטייטעגסיוא ןוא ןעוועג ריבסמ הדע

 "צור יד רעבָא .םינורחא ןוא םינושאר יד טול ,ל"זח יד טיול ןוא הרות רעד

 ,סָאד טייהרעליטש ןײלַא ךיז רַאפ טעשטּפעש רע ןוא ןגייווש וצ ןעגניווצ םיח

 טנאה םייב טריפ רע .ןגָאז טשינ הדע רעכעלקילגמוא ןייז טציא ןעק רע סָאװ

 -- ןבילבעג ךָאנ םיא זיא סָאװ ,עקיצנייא סָאד -- לקינייא-רוא טבילעג ןייז
 .יודנאל ףסוי ןופ עלענוז סָאד

 טעוועטארעג םיא טימ ןעמאזוצ ךיז ןבָאה סָאװ ,םינקז יד ןעייג םיא םורא

 'ר ,רעקוצ ןויצ-ןב 'ר ,טחוש ריאמ עשטיא 'ר : תוטיחש עקיטציאיזיב עלא ןופ

 -ירב יד ,בראפדלָאג ךענעה 'ר ,ןאמדירפ ןמלק 'ר ,לענאבראבא לאומש המלש

 -ורג יד .דנא ןוא ןַאגַאק קחצי 'ר ,טַאטשרעבלאה לצרעה 'ר ןֹוא םוחנ 'ר רעד

 טעז סע .םיתילט ןוא ןעלטיק עסייוו ןיא ןָאטעגנָא עלא ךיז ןטלאה םינקז עּפ

 ,םינקז עטלגנירעגמורא יד טימ ןעמאזוצ ,ןקסע רעקשטיטלא רעד יו ,סיוא

 ןקילייה ןכיוה א וצ ,גנורעייפ רעסיורג א וצ סעּפע הדע ענעבילבעג יד ןריפ
 .קעווצ

 ןָא ןליפ סָאװ ,סנקלָאװ עיורג-לקנוט ןקירד ּפעק יד רעביא ןביוא ןופ

 עצרַאוװש ןפרַאוװ ,למיה םעד ןרעטצניפרַאפ ןוא ןלעטשראפ ,ללח ןצנַאג םעד

 -ראווש רעסיורג א ןיא םיא ןעלדנַאװרַאפ ןוא ןסיורד ןטסיוװ ןיא םורַא סנטָאש

 ףיוא טרעמַאלקעגנייא ןענעז םיתמ עבלַאה עכעלקילגמוא יד ווו ,הלגע רעצ
 .געוו-היול ןטצעל רעייז

 -ץראווש ןופ ללח ןיא ,עכעלקילגמוא יד ןופ ּפעק ענעגיובעג .יד רעביא

 ןעיירש ,לגילפ יד טימ ןשטַאּפ ,ןעָארק עצרַאװש תונחמ ןעילפ ,למיה ןעיורג
 !ַארק !ַארק :ּפָארַא
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 -עגסיוא ןענעז סָאװ ,סעברעוו ןוא ןלָאּפָאט ענירג-ץרַאװש עטעקַאנ יד

 ,גוצ-היול רעד ייברַאפ טייג סע וו ,געוװ-ײסָאש ןופ ןטייז עדייב ןיא טלעטש

 -נרישרַאמ יד וצ ןשטייב יו רעטיר ןוא ןגייווצ עגנַאל ערעייז סיוא ןקערטש

 ,רעטנוא ייז ןביירט ןוא ןסיימש ,תונברק עקיד

 ,קיד'המיא טפייפ ,שיִנָאלוװייֵט טכַאל טניו רעקידיינש רעפרַאש רעד

 רעלענש ,רעלענש ןייג וצ רעטנוא ייז טביירט ןוא עכעלקילגמוא יד טשטַאּפ

 .ןקיטעּפשרַאפ סעּפע ןענעק ייז ךיילג --

 ןפרָאװעצ ןענעז סָאװ ,ךעלזייה עשיפרָאד יד ןופ רעטצנעפ עניילק יד ייב

 -נווורַאפ ןוא ךעלגנעהראפ עטרילָאק יד קעװַא ךיז ןרַאש ,געוו-ייסָאש םייב

 םעד ףיוא עקירעגיינ סױרַא ןקוק רעטכעט ןוא ןיז סנלוּפ ןופ ןגיוא עטרעד

 .רעדנווװ ןזייב
 יע, מאא - אשה

 -רַאוװ ףיוא ,טָאטש קע ןיא ןעמוקעגנָא גוצ-היול רעד זיא גָאט ןבלַאה רַאפ

 -- טייז ַא ןיא טעוועריקרַאפ גוצ רעד טָאה טנאלפ'ןַאב םייב .סַאג רעוועש

 ןופ סעדַאלקס ןוא עצינשטָאב רעד וצ ןרָאװעג טריפעגוצ זיא רע .סקניל ףיוא

 טשינ ךָאנ ןענעג ןענָאגַאו ןייק רעבָא ,"ןימלַאפ , טפַאשלעזעג-טפַאנ רעד
 .ןעוועג

 ,תונמחר ןָא טשטַאּפ ןוא טדיינש טניוו רעדליוו ַא ,טנערב טסָארפ רעד

 יינש טכיש רעקיד ַא טימ טקעדַאב זיא דרע יד .ןעמעלַא ןופ רעקיטש טסייר

 סָאװ ,סנַאש םעד ןטצעל םוצ זיב סיוא ןצונ ןטסידַאס עקיטולב יד .זייא ןוא

 -קילגמוא יד ןקינייּפ וצ ףיוא ןבעגעג ייז טָאה רוטַאנ עקידתוירזכא עדנילב יד

 ייורפעג רעד ףיוא ךיז ןצעזוצסיוא ןעגנוווצעג ןרעוו ייז ןוא ,תונברק עכעל
 .דרע רענער

 -טיק עסייוו ערעייז ןיא ,זייא ןוא יינש ןפיוא ןסעזעג ןענעז םינקז יד תעב

 -עלרעדיוש רעד ןיא ןטייווצ םוצ רענייא טעילוטעג ךיז ןוא םיתילט ןוא ןעל

 סע טױל -- ביורטנייו םוחנ קחצי 'ר רעקשטיטלַא רעד טָאה ,טלעק רעכ

 ןפנארב עלעשעלפ ַא םיזוב ןופ ןעמונעגסיֹורַא -- םיובלעדנאמ בייל טלייצרעד

 -ייא .םינקז ערעדנַא יד ,םינכש יד ןעוועג דבכמ ןוא ןסָאגעגנָא ,לזעלג ַא טימ

 רענעי ףיוא ןפערט ךיז לָאז ןעמ ,"םייחל , א ןשטנווועג טָאה ןרעדנַא םעד רעב

 יד ןשטנווועג ןוא םינילת עקיטולב יד ךרוד טקישעג ןרעוו ייז ןיהווו ,טלעּוו
 ,ףוס ןצרַאװש ַא רעקנעה

 ךעלדנע .העש עכעלטע ןטלַאהעגנָא טָאה ןייּפ עכעלרעדיוש עקיזָאד יד

 יד ןיהווו ,ןענָאגַאװ-טיוט יד טימ טרָאּפסנַארט רעד ןעמוקעגנָא זיא טכַאנרַאפ

 תוירזכא רעטסערג רעד טימ ןרָאװעג טּפוטשעגניירא ןענעז עכעלקילגמוא

 ,טייקיטשרודטולב ןוא

 ערעדנַא ןוא ןעלטיה ערעייז ןפרָאװעגקעװַא ןבָאה ןטנַאיצילָאּפ עשידיי יד

 עלַא טימ ןעמַאזוצ ןענָאגַאװ יד ןיא ןײרַא טלָאװעג ןוא סנכייצ עשיאייצילָאּפ
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 .טביולרעד טשינ סָאד ןבָאה םינילת יד רעבָא ,תונברק עכעלקילגמוא ערעדנַא

 יז ןבָאה סָאטעג יד ןרידיווקיל םייב .טעברַאטימ ןוא ןעניד ןעיירט רעייז רַאפ

 ןיא ןָאגַאװ-ערטסקע ןַא ןעמוקַאב ןבָאה ייז .טיוט ןרעדנוזַאב ַא ףיוא טנידרַאֿפ

 .גוצ-ןטיוט

 טָאה דליוו קידמיואמ .ןרָאװעג טּפַאלקרַאפ ןענעז ןענָאגַאװ יד ןופ ןריט יד

 -סנַארט םעד טִימ קעװַא רעווש קידנעּפָאס ןוא וויטָאמָאקָאל רעד טעיָאוװעצ ךיז

 .עקנילבערט :ןופ גנוטכיר רעד ןיא -- געוו ןטצעל ןיא ןדיי עטצעל טרָאּפ

 ןלייצרעד ענעבילבעגיובעל 2

 רעד ןופ םירבק ןוא תוברוח יד ףיוא ןרעדנַאװ ןופ גָאט ַא ךָאנ ,עדימ

 ןיא ןבָאה רימ סָאװ ,ןליורג יד ןופ ענעגָאלשרעד ,םייה רענעגנַאגעגרעטנוא

 ;טרעהעג ןוא ןעזעג ןבָאה רימ סָאװ ,םעד ןופ עטלסיירטעצ ,טּפַאזעגנייא ךיז

 ןבילבעג זיא סָאװ ,לטשער ןופ לייט רעטסערג רעד ,ןעמַאזוצ ךיז רימ ןפערט

 ענעמוקעגקירוצ ,סעקינדנו-ענ עכעלטע :הדע רעשידיי רעצעלדעש רעד ןופ

 -ַנָא ,םעּפעטס רענַאטסכַאזַאק ןוא סעגייט רעריביס ע?יוו יד ןיא ןעלגָאװ ןופ

 -"רוטַאגעלעד , ןיא זייוולייט ןוא עשיסור זייוולייט ,עזָאלמייה ןיא ךָאנ ןָאטעג

 -דלַאװ ןוא סרעקנוב עשידרערעטנוא ןופ ענעמוקטנסױרַא עכעלטע ; םידגב

 םונהיג-ירודמ-העבש עלַא טרעדױשעגכרודַא ןבָאה סָאװ עכעלטע ןוא ; ןלייה

 טימ ןשטנעמ עגנוי סָאד ןענעז סנטסרעמ -- .רעירַא סלַא "טייז רענעי, ףיוא

 ענעשָאלעגסיוא טימ ןוא סנרעטש עטרעקַאעצ טימ ,ןרָאי ןָא-םינקז ,ּפעק עיורג

 ןעניפעג ןוא ןטייז עלַא ןיא ןפיול ,שיאעוורענ םורַא ןעשזדנָאלב סָאװ ,ןגיוא

 ןטייווצ םעד ןקוק וצ סיוא טדיימ רעדעי .ןלעטשוצּפָא ךיז ווו טרָא ןייק טשינ

 -עג רימ ךיוא סָאװ ,םעד טימ טמעשעג ךיז טלָאװ ןעמ יו טקנוּפ ,ןגיוא יד ןיא

 יו טקנוּפ -- "שטנעמ, ךיז טפור סָאװ ,שינעפעשַאב ןימ ןבלעז םוצ ןרעה

 ,רַאפרעד רָאנ רשפא ןוא ;הדע ןוא קלָאפ רעזנוא ןופ רעדרעמ יד -- ענעי
 .הדע רעד ןופ געוו םעד ןעגנַאגעגטימ טשינ ןענעז רימ סָאוװ

 יד רעביא קידנרעדנַאװ טײלגַאב זנוא גָאט ןצנַאג ַא טָאה סָאװ ,ןוז יד

 טזָאל יז ןוא ןרָאװעג דימ ךיוא עלַא רימ יו טקנוּפ זיא ,םירבק ןוא תוברוח

 -ַאנ ןוא ןציּפש-רעמיוב עטייוו יד רעטניה ,עטמעשרַאפ ַא ,עדימ ַא ּפָארא ךיז

 רעבורח-בלַאה רעד ףיוא ךיז ןפרַאװ סנטָאש עקיטכַאנרַאפ .תוברוח עטנע

 ץלַא ןסַאג עטקידיילעגסיױא יד דחּפ טימ ןָא ןליפ ןוא ןייא יז ןעגנילש ,טָאטש

 .רעטסנעּפשעג עקידוועקערש עכעלמייהמוא ןופ ןעזסיוא םעד טמוקַאב

 ןעמעלַא ייב ןענעז סיפ יד ,דרע רעד ףיוא טצעזעגסיוא טשינ ןענעז רימ

 גנומיטש יד רַאנ ,שַא טימ קעז ןייק טשינ רימ ןגָארט ּפעק יד ףיוא ,טכושַאב

 -נוא ייב יקירוצ ןרָאי רעטרעדנוה טימ ןעוועג זיא יז יו ,ַאזַא ןעמעלַא ייב זיא
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 רעד ףוא טצעזעגסיוא ךיז טָאה ןעמ ןעֹוו ,באב העשת סעדייז עמורפ ערעז

 רעצרעה עטקיטייוועצ יד .דנַאל ןוא קלָאפ ןופ ןברוח םעד ןענייװַאב דרע

 רימ זַא ,ןליפעג-תולבא ןוא רעיורט ,רעצ ליפ ױזַא טימ טלופרעביא ןענעז

 טרָאװ ַא רעווש זיא סע ןוא טעמוא ןעמוטש ןיא טרעווילגרַאפ טייצ ַא ןביילב

 .ןדערוצסיוא

 -עבילבעגדָאד יד וצ ךיז ןדנעוו ןוא ןגייווש עטיוט סָאד רעביא ןסייר רימ

 .תומה-ךַאלמ ןופ ץנַאג סױרַא ןענעז ייז ױזַא יו ןלייצרעד ןלָאז ייז ,ענ

 טלייצרעד רעבלאה ךלמ

 -צעל יד ןופ עיצאדיווקיל רעקיטליגדנע רעד ייב ,רעבמעווָאנ ןט-20 םעד |

 עלַא טימ ןעמַאזוצ ןרָאװעג טנדָאלרַאפ רעבלַאה זיא ,ןדיי רעצעלדעש עט
 .עקנילבערט ןייק טריפעג טָאה סָאװ ,טרָאּפסנַארט םעד ןיא ערעדנַא

 -קע ןַא ,עלעגעז ַא ,לגנעווצ ַא ןעמונעגטימ רעבלאה טָאה ןיײרַא-גצוו ןיא

 ,ןעמוק ץונוצ רשפא ןלעװ סָאװ ,םירישכמ ערעדנַא עכעלטע ךָאנ ןוא לרעיוב

 ,אובת אלש הרצ לכ לע

 ןגעװַאב וצ ןעוועג רעווש זיא'ס זַא ,טפַאשגנע ַאזַא ןעוועג זיא ןָאגַאװ ןיא =-

 ןביוהעגנָא רעבלַאה טָאה ,ןריר ןבױהעגנָא טָאה גוצ רעד רָאנ יװ ,ךָאד .ךיז

 טרעיודעג גנַאל טשינ טָאה סע .םירישכמ ענייז טימ ריט רעד ייב ןטעברַא

 ןקידנפיול ןופ ןעגנורּפשעגסױרַא תונכה ןָא זיא רע .ןפָא ןעוועג זיא ריט יד יו

 ןופ רעטקיטולבעצ ַא ,רעטּפַאלקעצ ַא ...ןײרַא-טכַאנ רערעטצניפ רעד ןיא גוצ

 זיא ,ןעגנובעלרעביא עלענש-ץילב יד ןופ רעטבױטַאב ַא ,גנורּפש ןקיטסַאה

 ןעגנירּפש ערעדנַא ךָאנ יו ןעזעג טָאה רע .תושלחיבלַאה ןיא ןגעלעג רעבלַאה

 ףיוא ּפָא ןטרַאװ סָאװ ,םירעיוּפ ןופ ןטלַאהרַאפ ןרעוו ןוא ןענָאגַאװ יד ןופ

 ,סעטַאּפָאל ,סעסָאק ,קעה טימ ענעדָאלַאב ,עיניליןַאב רעד ייב תונברק יד

 .ייז ןדרָאמרעד ןוא עטעקַאנ סיוא ייז ןעוט ,תונברק יד ייז ןבױרַאב ,סעלדיוו

 ןופ ןרעטייוורעד ךיז ןעמונעג רעבלַאה טָאה ,ךיז וצ ןעמוקעג סָאװטע

 זיא סע ווו ,דלעפ ַא ףיוא ןעמוקעג רע זיא ריפ עלַא ףיוא קידנכירק .געווןַאב

 -עג טרָאד ןוא ןיהַא ןיירַא זיא רע .(רעייש האובת) עלָאדָאטס ַא ןענַאטשעג

 ןעגנורּפשעג ךיוא ןענעז עכלעוו ,ץלָאהנײּפ לרעמש ןוא לשזרא ןמלק ןֿפָארט

 ףרָאד ןיא ךיז טניפעג רע זַא ,טסווורעד רעבלַאה ךיז טָאה ייז ןופ .ןָאגאוו ןוֿפ

 ןעוועג זיא רעגַאב רעקיצנייא ןייז .ץעלדעש ןופ רעטעמָאליק סקעז ,וואדאכ

 "עקוווירק, ַא ןיא ןטלַאהַאב ןעוועג ןענעז עכלעוו ,רעדירב ענייז וצ ןעמוק וצ

 עיצַאדנעמָאקער סצלָאהנייפ טיול .עגולד קע קעניר יראטס ףיוא ,טָאטש ןיאי

 ןעמונעגרעטנוא ךיז טָאה סָאװ ,רעױּפ ַא ןעגנודעג רע טָאה גנולטימרַאֿפ ןוא |

 .(רַאלָאד 80) סעטָאלז 400 ןופ זיירּפ ןֹרַאפ ןיהַא ןריפוצּפָא םיא

 -לַאה ,טנרָאפ ןופ ןסעזעג רעױּפ רעד זיא לרופ ןטנַאּפשעגניײא םעד היֹוא

 .ןוז סרעוּפ םעד -- ןטניה ןופ ןֹוא טימניא -- דעצ
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 ינעירָא ךיז ךָאד רעבלַאה טָאה שינרעטצניפי-טכַאנ רעטכידעג רעד ןיא

 -כיר רעדנַא ןַא ןיא רָאנ ,ץעלדעש ןייק טשינ םיא טריפ רעױּפ רעד זַא ,טריט

 .גנוט
 טָאה ,רעױּפ םעד טכַאמעג םַאזקרעמפיוא םעד ןגעוו טָאה רעבלַאה ןעוו

 ידכ ,ןגעוו-רעטניה ךרוד ערטסקע רע טרָאפ סָאד זַא ,טרעפטנעעג םיא רע

 .ןשטייד ףיוא ןפערטוצנַא טשינ

 ךיוא יוִז ,געװ-דמַאז ןכייוו םעד ףיוא ןגָאװ ןשרעױוּפ ןיא ךיז ןגיוו סָאד

 יד טקיאורַאב ןוא טליקעגּפָא לסיב ַא ןבָאה ,טפול-טכַאנ עפרַאש עטלַאק יד
 -לַאה .געט עטצעל יד ןופ ןעגנובעלרעביא ערעווש יד ךָאנ ,ןוורענ עטציהעצ
 -קריוו רעד ןיא ןסעגרַאפ ,למירד-בלַאה ןטכייל ַא ןיא ןלַאפעגנײרַא זיא רעב

 .טכַארטעג טשינרָאג ןגעוו ןוא טייקכעל

 טליפרעד ךיא בָאה -- רעבלַאה ךלמ רעטייוו טלייצרעד -- גנולצולּפ

 ןגיל ןבילבעג ןיב ךיא .סנזייא עּפמעט ןופ ּפעלק ערעווש ּפָאק ןיימ רעביא

 -עג ןבָאה םיחצור יד זא ,סיוא-טזייוו .טכַאמנָא ןיא ,זָאלטסוװַאב ןגָאװ ןפיוא

 סעטאּפָאל טימ ןגָאװ ןופ ּפָארַא לענש ייז ןענעז ,טיוט ןיוש ןיב ךיא זַא ,טניימ

 -יילב .רבק ַא רימ רַאפ ןבָארגסױא דלַאװ ןיא טייז ַא ןיא קעווא טנעה יד ןיא

 ,תוחוכ עטצעל עניימ טגנערטשעגנָא ךיא בָאה ,ןגָאװ ןפיוא ןיילַא קידנב

 ילעפ עטיינשרַאפ יד רעביא ןפָאלעג ןוא ןגָאװ ןופ ןעגנורּפשעגּפָארַא

 ןעזרעד ךיא בָאה שינרעטצניפ טכַאנ רעטכידעג רעד ןיא ,רעד

 .ןפיול ןקידרעטייו םוצ געוו םעד רימ טלעטשרַאפ ץעיוויל ךייט רעד זַא

 -שרודטולב ייווצ יד ןופ טלַאטשעג ןיא ,ךיז רעטניה תומה ךאלמ םעד קידנליפ

 -ערָא ,ןבעל םערָא ןיימ ךָאנ טעּפמיא ַאזַא טימ ךיז ןגָאי סָאװ ,םירעוּפ עקיט

 תעב ןעזעג רימ ייב ןבָאה ייז סָאװ ,סעטָאלז רָאּפ עמערָא ןוא םישובלמ עמ

 -עגניירַא ךיא ןיב ,טָאטש ןיא ךימ ןריפ רַאפ סיוארָאפ טלָאצַאב ייז בָאה ךיא

 "גייא טכייל רימ רעטנוא ךיז טָאה לטייה-זייא עניד סָאד .ךייט ןיא ןעגנורּפש

 טימ .רעסַאװ ןיא רעּפרעק ןבלַאה ןזיב ןענופעג ךיז בָאה ךיא ןוא ןכָארבעג

 ןטייווצ םוצ ןגָאלשרעד ךיז ךיא בָאה ,זייא םעד קידנכערב ,תוחוכ עטצעל יד

 -רעד -- טשינ סייוו ךיא .תושלח ןיא ןגיל ןבילבעג ןיב ךיא ווו ,ךייט גערב

 -עג ןוא ןעזעג טשינ רעמ ךימ ןבָאה םירעיוּפ יד יצ -- רעטייוו רע טלייצ

 -עג טשינ ייז טָאה רשפא רעדָא ,ןרָאװעג ןעקנורטרעד ןיב ךיא זַא ,טביולג

 וצ רעטייוו ךימ ידכ ,ךייט םענעריורפעג ןטלַאק ןיא ךיז ןקייווסיוא טניול

 רעייז ןופ .קידנרינגיזער ,קעװַא ןעייג ייז יו ןעזעג רָאנ בָאה ךיא .ןגלָאּפרַאפ

 יינש ןְפיוא קידנגיל .סעּפַאל יד ןופ טשטילגעגסױרַא ייז ךיז טָאה סָאװ ,ןברק
 ןיא םירוסי עכעלקערש טליפרעד ךיא בָאה -- רעבלַאה רעטייוו טלייצרעד ---

 "רעד ןוא טנעה יד טימ ּפָאק םעד טּפַאטעגנָא בָאה ךיא .םינּפ ןוא זדלַאה ,ּפָאק

 .ןטייז עלַא ןופ טמָארטשעג טָאה סָאװ ,עסַאמ-טולב עטכידעג א טליפ

 טבעלקעגוצ ךיז ןבָאה ,רעדיילק עטקייוועגסיוא רעסַאװ ןטלַאק ןיא יד
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 טליפרעד בָאה ךיא ,ןעמונעגמורַא ךימ טָאה טלעק עכעלרעדיוש ַא .בייל םֹוצ
 רעד ןופ ךיז ןביוהוצפיוא ןעגנוווצעג ךימ טָאה סָאד .רענייב יד ןיא טסָארפ ַא

 ןפָארטעגנָא ךיא בָאה דלעפ ןיא .ןפיול קיטסַאה ןעמענ ןוא דרע רענעריורפעג

 ךיא ,למירד-טכַאנ ןפיט ןיא ןעקנוזרַאפ ןענַאטשעג זיא סָאװ ,לזייה שירעױּפ ַא

 "עג ךיז טָאה רע .טנפעעג רימ טָאה רעױּפ רערעטלע ןַא .טּפַאלקעגנָא בָאה

 דמעמ ןיימ ןיא ןעזרעד ךימ טָאה רע ןעוו ,עקילייה עלַא ןפורעגנָא ןוא טמלצ

 ףיוא .רעסַאװ ןיא טקייוועגכרוד ןוא טולב ןיא טרימשעגסיוא ,ןטּפַאלקעצ ַא

 ךיא בָאה ןָאגַאװ ןופ קידנעגנירּפש זַא ,טרעפטנעעג םיא ךיא בָאה ,עגארפ ןייז

 ןעגנזרּפשעג טסיב וד זַא, :טקרעמַאב רע טָאה םעד ףיוא .טּפַאלקעצ ױזַא ךיז

 ױזַא םינכש עניימ ריד ןבָאה סָאד זַא רעבָא ,ריד ךיא ביולג סָאד ,ןָאגַאװ ןֹופ

 ."ןדנווו ענייד ןיא ךיא ןעקרעד סָאד ,טּפַאלקעצ

 טָאה רע .דיילטימ ןקידנריר ַא ןזיועגסױרַא ןרעבלַאה טַאה רעױּפ רעד

 -ירט םוצ םישובלמ עסַאנ יד ןעגנָאהעצ ,ןוויוא ןעמערַאװ םייב טצעזעג םיא

 -ניה ךרוד םיא טריפעגּפָא גָאטרַאפ ןוא טולב סָאד ןשיװּפָא ןפלָאהעג ,ןענעק

 .ןײרַא-טָאטש ןיא ןגעוו-רעט

 ,"עקוווירק , יד ןכוזפיוא --- רעטייוו רעבלַאה טלייצרעד -- קעװַא זיב ךיא

 טּפַאלקעגנָא טכייל בָאה ךיא .רעדירב עניימ ןטלַאהַאב ןעוועג ןענעז סע ווו

 טָאה ריט יד רָאנ יו .לַארַאּפ ןטדערעגּפָא רעזנוא ליטש רעד ןיא טגָאזעג ןוא

 ןיא סנזייא טימ ןייטש רעדירב עניימ ןעזרעד ךיא בָאה ,טנפעעג סָאװטע ךיז

 .ןצעמע ףיוא ןפרַאװ ךיז קידנלעוו ,ךיז ןטסעמרַאפ ןופ עזָאּפ ַא ןיא ,טנעה יד

 טימ ,ןעוועג ןיב ךיא יו דנַאטשוצ םעד ןיא זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה סע

 טשינ רעמ טָאה ןעמ ןכלעוו ןופ ,םינּפ ןוא ּפָאק םעד ןדנובעגמורַא סעטַאמש
 "יימ ,טנעקרעד טשינ ךימ ייז ןבָאה ,זגיוא ענעקָארשעצ עניימ יװ ןעזעגסיורא
 ךיא .ןגײלוצקעװַא ךימ טיירג זעוװעג ןיוש ןוא אנוש א ןיב ךיא זַא ,קידנענ

 ןוא סנכייצ ענעדישרַאפ ךרוד ,עגאל רעד ןיא טריטנעירָא לענש ךיז בָאה

 -רעביא וצ ןעגנולעג םיוק רימ זיא ,ליטש רעד ןיא קידנשטּפעש ,ןטסעשז

 ,דרָאמ-רעדירב א ןדיימוצסיוא ןוא ןיב ךיא רעװ רעדירב עניימ ןגייצ

 20 ןבָאה ,קחצי ןוא םהרבא רעדירב ענייז טימ ןעמַאזוצ ,רעבלַאה ךלמ

 ,עגולד קע קעניר יראטס ףיוא ?עקוווירק ,, א ןיא ןטלַאהַאבסיױא ךיז םישדח
 .טײרפַאב ייז טָאה יימרא עטיור יד זיב

 ןלייצרעד יקסנילישיק לאפר ןוא השמ רעדירכ יד

 ןבָאה ,ָאטעג םעניילק ןופ עיצאדיווקיל רעד ייב ,1942 רעבמעווָאנ ףוס
 יקסנילישיק עכענ רעטסעווש ןוא עדיירפ יורפ טימ ןעמַאזוצ ,רעדירב ייווצ יד
 ןוא יקראב-עשנעג ןטימעגסיוא -- תושפנ סקעז ןעמַאזוצ -- רעדניק ייווצ טימ
 שדוח ַא ייז ןבָאה טרָאד .ץעלדעש רעטניה רעדלעפ ןוא רעדלעוו יד ןיא קעװַא
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 -טיוט ןיא ןעוועג רדסכ ,טלעק ןוא רעגנוה ןיא טרעגלַאװעגמורַא ךיז טייצ

 יַאזוצ ךיז ןבָאה ייז .ןקַאילָאּפ רַאפ ךיוא רָאנ ,ןשטייד רַאפ רָאנ טשינ ,קערש

 ןוא לקנאי :ןדיי רעצעלדעש עטלגָאװרַאפ ערעדנַא ךָאנ טימ ןּפָארטעגנעמ

 -לגיצ החּפשמ ,ַאלָאל רעטכָאט ןייז ןוא ןַאמצלַאז ריאמ ,שטיוועקדוד עלע םייח

 ןבָאה ייז .תושפנ קיצנַאװצ ןוא ףניפ ןעמַאזוצ -- ערעדנַא ןוא עינשיוו ,ןייטש

 ןיא ,שטיוװָאּפיליפ ינָאטנַא רעױּפ םייב שינעטלעהַאב ַא ךיז טפיוקעג תופתושב

 רעטריקסַאמרַאפ רעטקעדעגוצ א ןעוועג זיא סָאד ,ווָאקשארב ייב ןוטאק ףרָאד

 ייב) שדוח א סעטָאלז 6000 טלָאצעג ןבָאה ייז ןכלעוו רַאפ ,דלַאװ ןיא בורג

 ןדיי עּפורג ַא ךָאנ ןענַאטשעגוצ ייז וצ ןענעז טייצ רעד טימ .(רַאלָאד 0

 -אּפא ןיא יקסנישא רערעל םייב ןטלַאהַאב ןעוועג ןענעז עכלעוו ,ץעלדעש ןופ

 -עז סָאד .ןרָאװעג טקעדטנַא ןענעז ייז לייוו ,קעװַא טרָאד ןופ טזומעג ןוא על

 ,קעטיוו -- ןוז סלעבעל ר"ד ,קעמאר -- ןוז סיקסווָאזאלג ר"ד ןעוועג ןענ

 עּפורג א ןעוועג ןענעז ייז .ערעדנַא ךָאנ ןוא לגיופנסאש ,אקסניוואר הכרב

 .ענומָאק עשידרערעטנוא ןַא טריפעג ןוא ןשטנעמ קיצרעפ ןוא ייווצ ןופ

 טגעלפ טכַאניײב .בורג םעד ןיא "קיאור, טבעלעג ייז ןבָאה םישדח יירד

 ןוא ןסע ןפיוקנייא ,רעפרעד עטסטנעָאנ יד ןיא ןייג ,בורג ןופ סױרַא רעוו

 ןכרוד ןרָאװעג טקעדטנַא ייז ןענעז טייהנגעלעג ַאזַא ייב .רעסַאװ ןעגנערב

 .יקסוועשיצרַאמ -- יײצילַאּפ רעשילױּפ רעד ןופ טנעגַא

 -ַאטנַאש יקסוועשיצראמ ףרוווסיוא רעד טָאה םישדח יירד ןופ ךשמ ןיא

 ,גנוריצ ,טלעג ייז ןופ טסערּפעגסױא ןעלטימ ײלרעלַא טימ ,ןדיי יד טרישז

 עדליוו יו .ןטנַאיצילָאּפ עשילוּפ ףניפ טקישעגרעטנוא ףוסל ןוא םישובלמ
 .ןטלַאהַאב ןעוועג זיא ןדיי עּפורג יד ווו ,בורג םעד ןלַאפַאב ייז ןענעז תויח

 -ַפָא ,בורג ןופ ןײגסױרַא ןעמעלַא ןלױפַאב ייז ןבָאה ,רעוועג סָאד קידנליצנָא

 םיחצור יד .רעדנוזַאב רעדניק טימ ןעיורפ ןוא רעדנוזַאב רענעמ טלייטעג

 ,טלעג :ןענופעג ןבָאה ייז סָאװ ץלַא ןעמונעגוצ ,טכוזַאב םענייא ןדעי ןבָאה

 ןצעביז ןופ לָאצ ַא ןיא ,רענעמ עלַא יז ןבָאה ךָאנרעד ,ןכַאז-טרעוו ןוא גנוריצ

 ,םאלפ רעדירב ייווצ יד ןרָאװעג ןסָאשרעד ךיוא ןענעז סע .ןסָאשרעד ןָאזרעּפ

 ןבָאה רעדניק ןוא ןעיורפ יד .ךיז וצ טעילוטעג טָאה דוד רעטָאפ רעד עכלעוו

 ןופ ןגָארטּפָא דלַאב ךיז ןלָאז ייז זַא ,גנידַאב ןטימ ןבעל ןזָאלעג םיחצור יד

 .ןענַאד

 טָאה טייוו טשינ ָאד זא ,םיחצור יד טדערעגנייא טָאה יקסנילעשיק לאפר

 -רעד ךיז טָאה רע .ןעגנערב סָאד ןסייהעג םיא ןבָאה ייז .טלעג ןטלַאהַאב רע

 ןפורעג רע טָאה ןטייוו ןופ .ןוז ןקירָאי-12 ןייז טנאה םייב קידנריפ ,טרעטייוו

 קעװַא ןענעז יז -- !"טלעג סָאד ןכוז רימ ףלעה םוק ,השמ ,, : רעדורב ןייז וצ .

 -עג ייז ןבָאה טרָאד ,סעטסוק עטכידעג ןשיװצ.ןטלַאהַאב ךיז ןבָאה ,דלַאוו ןיא

 ,בורג ןופ םינכש ערעייז ןסָאשעגסיוא ןבָאה םיחצור יד יו טרעה

 םירעיופ יד ןעמוקעגפיונוצ דלַאב ךיז ןענעז הטיחש רעד ןופ טרָא םעד וצ
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 יַאב עלַא ייז ןוא םיגורה יד ןופ ךיש ןוא םישובלמ יד ןגױצעגּפָארַא-,ףרָאד ןופ

 .בורג ןייא ןיא ןּבָאהג
 -עג ןלַאפַאב שטיװָאּפיליפ ינָאטנַא רעױּפ רעד זיא ,םעד ךָאנ גנַאל טשינ

 ןעוועג זיא סָאד .טעדרָאמרעד םיא ןבָאה עכלעוו ,םיחצור עדנַאב ַא ןופ ןרָאװ

 .ןדיי ןטלַאהַאבסױא רַאפ -- (ַאװָאיַארק ַאימרא) "ק .א, ןופ טקַא-המקנ א
 ןייז טכוזעגּפָא דלַאװ ןיא ןבָאה ןוז ןייז טימ לאפר ןוא יקסנילעשיק השמה

 יז ןענעז ,ןָאזרעּפ סקעז ןעמַאזוצ .רעטסעווש יד ןוא דניק ןטימ ןעדיירפ יורפ

 ןוא קידענעװ םירעױוּפ יד ייב ייז ןבָאה טרָאד .קעווארטסא ףרָאד ןיא קעװַא
 -ָאלז 4000 ןופ זיירּפ ןרַאפ ,לּפָאטרַאק ןופ בורג ַא דלעפ ןיא ןעגנודעגּפָא רֹוזַאב

 ,םישדח ןצכא טבעלעג ייז ןבָאה טרָאד .שדוח א (רַאלָאד 800) סעט
 -נענרעד ךיז טירש עקיזיר טימ טָאה ײמרַא עטיור יד ןעוו ,1944 רעטניוו

 יד ןרָאװעג טיירּפשראפ םייוג יד ןשיווצ זיא ,ןצענערג עשיליֹוּפ יד וצ טרעט

 ןלעוו סעקיװעשלָאב יד ןעוו ,ןעמענ המקנ ייז ןיא ןלעוו ןדיי יד זא ,גנוניימ

 יד .ןעגנערבמוא ןדיי ענעטלַאהַאב עלַא ןעמ ףראד רעבירעד --- ןעמוקניירַא

 ןטלַאהַאב ָאד זא ,ײצילָאּפ רעד ןבעגעגרעביא ןיילַא ןבָאה בורג ןופ םיתבדילעב

 .ןדיי סקעז ךיז
 יד ,עטסָאבעלַאב יד טָאה ,טכַאני-רַאורבעּפ רערעטצניפ רעטלַאק ַא .ןיא

 -סיורא ןדיי יד ןסייהעג ,םרַאלַא ןַא קִידנכַאמנָא ,בורג םעד טנפעעג ,עטרעיופ

 | ,ןכירק
 -טולב הנחמ א טרַאװעג תונברק יד ףיוא ןבָאה,בורג םורא ,ןסווָדד ןיא

 יד ףיוא ןפרָאװעג ךיז ייז ןבָאה החיצר רעדליוו ַא טימ .םִירעױוּפ עקיטשרוד

 -עג ןפוא ןכעלרעדנווו ַא ףיוא זיא ןוז ןטימ ןלאפר ןוא ן'השמ .עכעלקילגמוא

 רעד ןיא ןדנווושרַאפ ןוא עדנַאב רעקיטולב רעד ןופ ךיז ןגירקוצסורַא ןעגנול

 -נוזאב ןוז ןטימ לאפר ןוא רעדנוזאב השמ) שינרעטצניפ:דלַאװ ךעטבידעג

 עטעשויעצ יד ןבָאה דניק ןטימ עדיירפ ןוא עכענ ןעיורפ יד ,ןגעקאד .(רעד

 ,ןטנאיצילָאּפ עשילױּפ יד ןופ טנעה יד ןיא ייז ןבעגעגרעביא ,טּפַאכעג םירעוּפ

 ץלא ןעמונעגוצ ייז ןופ טָאה ײצילָאּפ יד תונברק יד ףיוא טרַאװעג ןבָאה סָאװ

 .ןסָאשרעד ךָאנרעד ,טַאהעג ןבָאה ייז סָאװ

 ענייז ןיא ןעמוקעגמוא ןענעז עכלעוו ,דניק ןטימ בייוו סָאד ןרילרַאפ ןכָאנ

 רענַײא ןבילבעג יקסנילעשיק השמ זיא ,רעדורב םעד ןרילרַאפ ןכָאנ ,ןגיוא
 ןיא ןייג ךיז טזָאל רע .רעקיטליגכיילג שיטַאּפַא ןַא ,רעטלפייווצרַאּפ ַא ןילַא
 ןטנַאקַאב ַא םענייז ּפָא טכוז רע .ץעלדעש ןייק ,ןײרַא-טָאטש ןיא גָאט ןטימ

 ףױא םיא טמענ רענעי .יקסנעלאמס ּפיליפ ,רעטסוש ןעמערָא ןַא ,טסירק

 -טע ןופ ךשמ ןיא שינעטלעהַאב א ןוא ןסע טימ םיא טגרָאזרַאפ ,ךעלטניירפ

 .ןיול םוש ןָא ,ןכָאװ עכעל

 םעד ןכוז ןיײרַא-געװ ןיא השמ ךיז טזָאל ,ןכָאװ עכעלטע ךיז טורעגּפָא

 -קוא עדנַאב ַא רע טפערט געוו ןיא .ןוז ןייז טימ לאפר רעדורב םענעריולרַאפ
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 ,ענגַאב-דלעפ ַא ןופ עטָאלב רעפיט ַא ןיא ךיז רע טלַאהַאב קערׂש ןיא .רעניַאֹו
 -אב ּפָאיטכוז ןוא עלאּפא ףרָאד ןיא טמוק רע .גָאט ןצנַאג ַא רע טגיל טרָאד

 -ירב ןייק קידנבָאה טשינ .ןײרַא טשינ םיא טזָאל רעכָא רענייק ,םייֹוג עטנַאק

 -לעב םעד ,קידענעוװ רעױּפ ןטנַאקַאב םוצ ןוטאק ףרָאד ןיא קעװַא רע זיא ,הר

 טביירט רעױּפ רעד .ןטלַאהַאבסיױא רעירפ ךיז ןבָאה ייז ווו ,בורג ןופ תיבה

 -גיזער ןוא רעטלפייווצרַאפ ַא .ןוטוצניהַא ווו טשינ ךיז טָאה רע ,סיורא םיא

 ןעמאזנייא ןא טניפעג רע זיב ,רעדלעפ יד רעביא ךיז רע טכיילש רעטרינ

 ףױרַא רע טכירק שינרעטצניפ-טכַאנ רעד ןיא .ייה טימ רעייש ןטכַאמרַאפ
 סערַאּפש-טנעװ יד ךרוד .קינייװעניא ןײרַא ךיז טגנַאלרעד ןוא ךַאד ןפיוא

 -עוו רעױּפ רעד יו טעז רע .ןסיורד ןרעטצניפ ןעמוטש ןיא סױרַא רע טקוק

 ןטייווצ םוצ שינעטלעהַאב ןוא ץוש ןכוז טוװרּפעג טָאה רע ןעמעוו ייב ,קידענ

 -גלָאפרַאפ ַא ךָאנ רעגעי ַא יו ,טנַאה ןיא ןזייא ןא טימ םיא ףיוא טרעיול ,לָאמ

 הע ןוא ןעניפעג טנעקעג טשינ ןברק ןייז טָאה חצור-רעיופ רעד .היח רעט

 .םיא טכוזעגמורַא ,ײצילַאּפ טימ ןעמוקעג רעדיוװ רע זיא סנגרָאמוצ .קעװַא זיא

 ןרעטנוא ןבָארגעגנייא ןגעלעג השמ זיא תעל-תעמ יירד .ןענופעג טשינ ןוא

 ראפ .טכוזעג םיא ןבָאה ייצילָאּפ ןוא רעיופ רעד יװ טרעהעג טָאה רע ,יורטש

 -רעדנווו א ףיוא .ןעקנורטעג טשינ ןוא ןסעגעג טשינרָאו רע טַאה טייצ רעד

 ךיז רעדיוו טָאה רע .רעקידעבעל ַא סױרַא ךיוא טרָאד ןופ וע זיא ןפוא ןכעל

 עלָאדָאטס רעדנא ןא טכוזעגּפָא ןבָאה ייז .ןוז ןוא רעדורב ןייז טימ ןפַארטעג

 -ילק ,ןכָאװ ןצרעפ ןטלַאהַאבסױא ךיז ייז ןבָאה טרָאד .דלשפ טסוּפ ַא ףיוא

 .טסווועג טשינ ייז ןופ טָאה עלָאדָאטס רעד ןופ תיבה-לעב רעד וליּפַא ,רענ

 םירעיױּפ וצ ןייג ,שינעטלעהַאב ןופ סיורַא ייז ןגעלפ טכענ עיעטצניפ ןיא

 ענעדישרַאפ טכַאמעג ןבָאה םירעיוּפ יד .רעסַאװ ןגורק ןוא גרַאוונסע ןפיוק

 ןעמוקעג טשינ ןענעז ןדיי יצ ןענעקרעד וצ ידכ ,רעמענורב עדעייז ייב םינמס

 ןופ ךַאלּפרעבױא םעד ףיוא טזָאלעגנײרַא ןבָאה ייז .רעסַאװ ןּפעש טכַאניײב

 סָאד יצ טכַארטַאב ירטרעדניא זיא יורטש רעדָא ריּפַאּפ םענורב ןיא רעסַאװ

 לָאמ ליֿפ טייהננעלעג ַאזַא ייב ןענעז ענעטלַאהַאב יד .טרָא ןבלעז ןפיוא טגיל

 ױּפ עקיריג-ביור ןוא עקיטשרוד-טולב ןופ ןרָאװעג טגלָאפרַאפ ןוא טקרעמַאב

 ערעייז ךָאנ טגָאיעג ךיז טנעה יד ןיא סנזייא ןוא רעוועג טימ ןבָאה טָאװ ,םירע

 םעד ןעזעג ייז ןבָאה ךעלגעטיגָאט .מישובלמ עמערָא ןוא סנבעל עקידרקפה

 .ןגיוא יד רַאפ טיוט
 .טיורב ןפיוק רעױּפ ןטנַאקַאב ַא וצ קעװַא יז ןענעז טנװָא ןסיוועג א ןיא

 טעוו :העש רעטמיטשַאב ַא ןיא ןגרָאמ ןעמוק ןסייהעג ייז טָאה רעיױּפ רעד

 רעטמיטשַאב רעד ןיא ,ןגרָאמ קידנעמוק .טיירגעגוצ ןייז טיורב סָאד ןיוש

 ףיוא ןבָאה סָאװ ,סעצוװָא.ק .א עדנַאב א ןופ ןרָאװעג ןלַאּפַאב ייז ןענעז ,טייצ

 .יירעסיש ַא טימ טנגעגַאב ייז טָאה ןעמ .בוטש ןיא רעױּפ םייב טרָאװעג ייז

 יעז ייברעד .ןפױלטנַא ןוא ןעיצקירוצ ךיז ןזיװַאב יז ןבָאה רעטצניפ רעד ןיא
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 יכרוד ליוק ַא טָאה ן'השמ .סיפ יד ןיא ןרָאװעג טעדנוװרַאפ ןוז ןטימ לאפר-ןענ

 ,ּפָאק ןפיוא לטיה סָאד טרעכעלעג
 -עג יקסנילעשיק רעדירב יד ןבָאה עלאּפא ןיא יקסוואקרעפ רעױּפ םעד

 ןלָאצאב טפראדעג יז טָאה יקסוואקרעפ ןכלעוו רַאפ ,לטנַאמ ןרעטופ ַא ןבעג

 טָאה .עִיצקַאזנארט יד ןכַאמ םייב .טיורב םוטנַאװק ןסיוועג ַא טימ ,סעטיאר- ןיא

 ןענעז סעקסנילעשיק יד ןעוו .טיורב עטַאר עטשרע יד ןבעגעג רעױּפ רעד

 סָאװ ,עדנַאב ַא ןופ ןרָאװעג טנגגַאב ןיוש ייז ןענעז ,לָאמ ןטייווצ םוצ ןעמוקעג

 -סוואקרעפ יד רעטניה ךיז קידנטלַאהַאב .יירעסיש ַא טנפעעג ייז ףיוא טָאה

 .ןפָאלטנַא ןוא ןגיוצעגקירוצ ךיז ייז ןבָאה ,סעק

 יצטלפהאצ * רעייז ןופ טסווורעד ךיז ןבָאה ףרָאד ןופ םייוג לייט א יוװ יוזא

 קינײגַאז ַא ןיא קעװַא ןוא טרָא סָאד טזָאלרַאפ ייז ןבָאה ,רעייש ןיא שינ

 .טנגעג רעד ןיא ,(דלַאוו ןגנוי)

 טימ ןענעז ןוז ןטימ לאפר ןוא השמ ןעוו ,ןגרַאמירפ ןקידקיטנוז ַא ןיא

 ןבָאה ,ןסקיװעג-דלַאװ יד ןשיווצ טקעטשרַאפ ןגעלעג סמעטָא ענעטלַאהעגנייא

 ןיא ןייג רימָאל ,קענאי ,יעה , :ןטייווצ םוצ טנאז ץנש ןייא יו טרעדעג יז

 -שָאק ןיא טשינ ךיא ייג טנייה, : רענעי םיא טרעּכטנע םעד ףיוא ."לָאשטשַאק

 רעהַא ןעמוק (.ק .א יד טניימעג) סעצּפָאלכ ערעזנוא ןפרַאד טנייז .לָאשט

 ליוו ,ץעגרע ָאד ךיז ןטלַאהַאב סָאװ ,סעקדישז ףיוא ?עינאווַאלַאּפ , ַא ןכצמ

 .(ליּפש) עװַאבַאז רעד ףיוא ןייז ךינ

 ןבָאה ,"עווַאבַאז, רעקידנעייטשרָאפ רעד ןגעוו ךערּפשעג סָאד קיד רצה

 יייב יד ףיוא קידנזױּפ .טרָא עכעלרעפעג סָאד אי טצקמלששיק יד

 ןיא קעװַא ייז ןענעז ,ךעלמיוב ןוא ןזָארג-דלַאװ עטכידעג עכיוה ןשיווצ ,"ישכ

 יוװ יוזא טנכערעגסיוא ןבָאה ייז .קסיווינ טוג ןיא קיניינ אז א עמ א

 .ןגלָאפרַאפ טשינ ייז טרָאד .ק .א יד טעװ .,ןשטייד ךיז ןשנומעג טראד

 ןירעציזאב-טוג רעד טימ טקַאטנָאק ןיא ןעמוקעג זיא יקסנילעשיק לאפד

 -יל יד טגעלפ טכַאנײב טעּפש .ןסע טימ טגרָאזַאב יז טָאה יז זוא אקסניּכיל

 -עגּפָא ןא ןיא סע טגיילעגניירא ןוא דָאס ןיא ןסע סָאד זנָארטסױרא אקסניפ

 םייוג עשירעטעררַאפ זיב ,טכענ עכעלטע יוזא .קָאטשניב א ןיא טרָא ןטדער

 טָאה יז תעב ,ןיטסירק רעלעדייא רעד וצ ןסָאשעג ןוא טסווורעד ךיז ןבָאה

 ןפלעה רַאפ זַא ,טנרָאװעג ריא ןבָאה ייז .קָאטשניב ןיא ןסע סָאד טנײלעגנײרַא

 .ןסישרעד ריא ןעמ טעוו ןדיי

 רענייק .ןוטוצניהא ווו ךיז ןעוועג טשינ .ןטייז עלַא ןיא גנע טרעוו סע

 .בייל סָאד ףיוא טסע ץומש רעד ,טקינייפ רעגנוה רעד .ןיירא טשינ טזָאל

 קידנעייז .טנעָאנ ךיז ןעניפעג ןשטייד .ןרעיול םייוג ענלצנייא ןוא סעדנַאב

 זַא ,ןײזטסוװַאב סָאד קידנבָאה ,גנולפייווצרַאפ רעטסערג רעד יצ טריפרעד

 לאפר ,השמ ,יירד עלַא ךיז יז ןזָאל ,ןרילרַאפ וצ טָאװ רעמ ָאטשינ זיא סע

 טייג ןיהווו רעבָא .ץעלדעש ןייק.טָאטש .ןיא קעװַא ,ןוז ןקירָאי ףלעווצ ןטימ
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 טמענ רע .יקסנילאמס רעטסוש ןטנאקאב ןייז ןיא ךיז טנָאמרעד השמ ! ןעמ
 -ָאמס ייב רעבָא .ןסע ןוא שינעטלעהַאב א ייז טיג ,ךעלדניירפ ףיוא רעדיוו ייז

 -ַאטנַאש ,ןדיי יד טעז רע .יקסנימאק רעטעברַא-ףליהעג א טעברא ןיקסניל

 טרעוו סע ,ייז טָארד רע .ךיז טזָאל סע סָאװ ,סיוא ייז ייב טסערּפ ,ייז טרישז

 ,ןיקסנילָאמס ראפ הנכס א זיא ָאד ךיז ןטלאהפיוא ערעטייוו סָאד .ךעלרעפעג

 .קעװַא ייז ןזומ טרָאד ןייז ןכָאװ עכעלטע ךָאנ .ןדיי יד רַאפ ךיוא יו

 ןקידתוירזכא ןדנילב ןופ טַארַאב ןפיוא ,"ןײרַא-טלעװ רעד ןיא, טייג ןעמ

 ירא רעטיור רעד ןגעקטנַא ,חרזמ וצ גנוטכיר רעד ןיא ךיז טזָאל ןעמ .לרוג

 גָאטיײב .טנָארפ םוצ רעטנענ ןייז ליוו ןעמ .סיוארָאפ טרישרַאמ סָאװ ,יימ

 ,טכַאנייב .רעדלעוו ןוא רעדלעפ ןיא ,ןשינעטלעהַאב ןיא ךיז ןעמ טקעטשרַאפ

 ןגעקטנַא --- סיוארָאפ ןגעוורעטניה עטסוּפ ףיוא ןעמ טייג ,רעטצניפ רעד ןיא

 ןיא ךָאנ טייוו ױזַא ןוא רעגַאב ןיא טנעָאנ ױױזַא ןענעז סָאװ ,רעיײרפַאב יד
 ,חטש

 ךיז ןעניפעג רעדלעוו רעווָאקול ןופ טנגעג ןיא זַא ,טרעהעג ןבָאה ייז

 ייֵז טימ ךיז ןקינייארַאפ ,ייז וצ ךיז ןעגנַאלרעד ןבערטש ייז ןוא רענַאזיטרַאּפ

 ףרָאד ןיא רעױּפ ַא .אנוש ןקיטולב ןעמַאזניימעג םעד ןגָאלש ןפלעה ךיוא ןוא

 ןדרָאמ ייז זַא ,ייז טלייצרעד רע .רענַאזיטרַאּפ יד רַאפ ייז טנרָאװ וואשיבעש

 קעשטאטס ןופ ןדיי ליפ ןיוש ןבָאה ייז .געוו ןיא ןפערט ייז סָאװ ,ןדיי יד סיוא

 א ןיא ךיז ןזָאל עכלעוו ,רענַאזיטרַאּפ עשילױּפ ןָא ןפערט ייז .טעגרהעגסיוא

 א ךיוא ןפערט ייז .ןענירטנַא וצ םיוק ייז טגנילעג סע .ייז ךָאנ געיעג דליוו

 טעוװ רע וו ,טנגעג רעקיטייז ַא ןיא ןרַאנרַאפ ייז ליוו סָאװ ,ןאזיטרַאּפ ןשיסור

 ,ייז ךָאנ ךיז ןגָאי געוו ןיא ןָא ייז ןפערט סָאװ ,םייוג .ןעגנערבמוא ןענעק ייז

 לדלעוו א ןיא ךיז ןקעטשרַאפ ייז ןעוו .ןרישזַאטנַאש ןוא ןבױרַאב ,ייז ןלַאּפַאב

 -עפע עכלעוו ,סעצווָא-.ק.א עדנַאב ַא ןופ ןלַאפַאב ייז ןרעוו ,אימש ףרָאד םייב

 סלאפר ןרָאװעג ןסָאשרעד זיא לַאפרעביא םעד ןיֹא .יירעסיש ַא ייז ףיוא ןענ
 -דנעצ עכעלטע ןענופעג ךיז טָאה רע ןעוו ,לבייל רעקירעי ףלעווצ רעד ,ןוז

 ןליוו ייז ,ןלאפר ןוא ן'השמ ךָאנ ךיז ןגָאי םיחצור יד .רעטָאפ ןופ רעטעמ קיל

 ערעייז ןופ תודע רעקיצנייא ןייק ןביילב טשינ לָאז סע ,ןעגנערבמוא ךיוא יז

 ,ּפָא"ןטערט ייז ןוא תונברק ערעייז ןעניפעג טשינ ןענעק ייז .םישעמ עקיטולב

 "ירב יד וצ ןביג -- ןבעל וצ סָאװ בילוצ ןבילבעג טשינ ןיוש זנוא זיא סע
 -יױרפ יד : ןריױלרַאפ ןיוש רימ ןבָאה ץלַא --- יקסנילעשיק לאפר ןוא השמ רעד
 ערעזנוא רַאפ ןעמוקעגמוא ןענעז עלַא ,החּפשמ עצנאג יד ,רעדניק יד ,ןע
 .ךָאנ רימ ןבעל ךָאד ןוא ,ןגיוא

 טייק ןייא ןעוועג זיא שינעטלעהַאב ןיא ןבעל רעזנוא ןופ טייצ עצנַאג יד
 ,ןַײּפ ןוא ןדייל עכעלשטנעמרעביא -- תומה-ךאלמ ןטימ ךיז ןעלגנַאר ןופ
 עשיחצור יד ןופ סעּפַאל יד ןיא ןלַאפוצנײרַא טשינ קערשיטיוט עקידנעטש
 יַאב רימ ןענעז לָאמ ליפ .ןקַאילָאּפ עקיטולב יד ֹוצ -- רעמ ךָאנ ןוא ןשטייד
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 ענלצנייא ןופ ןרָאװעג טגָאיעג ,יײצילָאּפ ןופ ןוא סעדנַאב ןופ ןרָאװעג ןסָאש

 ,זײװ'ןּפורג ןייג ןגעלפ ייז .סעיטרַאּפ-ןטידנַאב עקידתופתוש ןופ ןּוא םיחצור

 סעקלַאּפ ,סעלדיוו ,סעסָאק ,קעה טימ טנפָאװַאב ,עּפורג ַא ןיא ןַאמ 15--10 וצ

 ןיא טגנַאלרעד ,טכיירגרעד ייז ןבָאה םוטעמוא .רעוועג סייה טימ ךיוא ןוא

 ףיוא טָאה סָאװ ,עיטרַאּפ ןייא ןופ ןפָאלטנַא רימ ןענעז .ןשינעטלעהַאב עלַא

 ןעזעג רימ ןבָאה םוטעמוא .עטייווצ ַא טנגעגַאב זנוא טָאה ,טרעױלעג זנוא

 ןוא ןרָאװעג סואימ ךעלקערש זנוא זיא ןבעל סָאד .ןגיוא יד רַאפ טוט םעד

 .ןטימעגסיוא קידתונשקע זנוא טוט רעד טָאה ךָאד

 טשינ .ןדיי 72 טעגרהעגסיוא ןקַאילָאּפ יד ןבָאה קעווארטסא ףרָאד ןיא

 א ןיא טגיילעגניירא ךיז רימ ןבָאה ,ןטלַאהַאב וצ ךיז ווו ,טרָא ןייק ןעוועג

 "וקוצ טשינ זנוא וצ רענייק ןיוש טעוװ ָאד .דלעפ קיטָאלב ףיט ַא ןיא ,ענגַאב

 טָאה רע ,טַאהעג תונמחר זנוא ףיוא טָאה רָאי 6 ןופ לכוטסַאּפ ןיילק ַא .ןעמ

 רימ ןבָאה רַאפרעד .טיורב לקיטש א ךיוא לָאמַא ,לפָאטרַאק טכַארבעג זנוא

 "עג טָאה רע .גייצליּפש ערעדנַא ןוא ץלָאה ןופ "ןליבָאמָאטױא , טכַאמעג םיא

 ןבָאה ןכָאװ סקעז .ןליבָאמָאטיױא יד ןבָאה טלָאװעג טָאה רע לייוו ,דוס ןטלַאה

 ןעוו .לכוטסַאּפ םעניילק םעד ןופ טסעק יד ףיוא ענגַאב רעד ןיא טבעלעג רימ

 טנעקעג טשינ ,ןלָאװשעג ןעוועג רימ ןענעז ,ןעמוקעג זיא יימרא עטיור יד

 -יק יד ןקידנערַאפ -- רעבייל ערעזנוא ןופ ןלַאפעג ןענעז רעקיטש .ןײגמורַא

 רעדרעמ יד ,טשינרָאג :ןוא -- ןעגנולייצרעד עשיגַארט ערעייז סעקסנילעש

 רעוו ָאטשינ .ןעשעג טשינרָאג טלָאװ סע יו טקנוּפ ,יירפ רעד ףיוא םורא ןעייג
 ..ןייד תילו ןיד תיל -- ןטּפשמ לָאז סע

 .טלייצרעד (ץעלדעש ייב ,דיבאקאמ ןופ) ארוג לדנעמ השמ

 ןוא ָאטעג רעווָארגנעװ ןיא ןענופעג ךיז ארוג .מ .מ טָאה געט ענעי ןיא

 .ןדיי רעווָארגנעװ טנזיוט ףניפ יד ןופ םוקמוא ןופ תודע ןא ןעוועג זיא

 ,ןשטייד טריפעגכרוד ןבָאה ןדיי רעווָארגנעװ יד ןופ עיצַאדיוװקיל יד

 יָאּפ רענעטַאנַארג רעשיליוּפ רעד ןופ ףליהטימ רעלופ רעד טימ ,רעניַארקוא

 .רעשעלרעייפ עשיטָאטש יד ךִיֹוא יוװ ,ייציל

 -סיוא ןוא טריפעגנָא ןבָאה רעניַארקוא ןוא ןשטייד יד ןעוו ,טייצ רעד ןיא

 יד טריפעגסיוא םיתרשמ עשילוּפ ערעייז ןבָאה ,טעברַא-טּפיוה יד טריפעג

 ּוצ ןלעטשוצ ייז ןוא ןדיי ענעטלַאהַאב ןכוזּפָא טימ רקיע רעד ,טעברַא-ספליה

 ןא ףיוא ןענעז רעשעלרעייפ יד ךיוא רָאנ ,יײצילָאּפ יד רָאנ טשינ .הטיחש רעד

 ,רעלכייא קינלַאשטַאנ רעייז ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ,ןפוא ןטריזינַאגרָא

 ןדיי ענעטלַאהַאב טכוזעגסיוא ,רעזייה עשידיי יד רעביא ןעגנַאגעגמורַא
 רעבירג ןוא סרעלעק ,סרעקנוב יד ןיא .סעקוווירק יד ןופ ייז טּפעלשעגסיורא

 -רעשעלרעייפ ערעייז טימ ןזָאלעגנײרַא ןדיי ענעטלַאהַאב יד וצ ייז ןבָאה
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 ןופ טּפעלשעגסױרַא ייז סעקַאסָאב טימ ךָאנרעד ,רעסאוו םָארטש א םירישכמ

 רעדָא ,רעניארקוא ןוא ןשטייד יד ןופ טנעה יד ןיא יז ןבעגעגרעביא ,טרָאד

 .טעגרהרעד ןוא םלוע-תיב ןפיוא ייז טריפעגקעווַא ןיילַא

 -ַאב ַא ןופ טּפעלשעגסױרַא רעשעלרעייפ יד ןבָאה ,:ענ'ארוג ,םיא ךיוא

 ןופ רעלכייפש-האובת ןיא ייז טריפעגּפָא ,ןדיי דָאנ טימ ןעמַאזוצ שינעטלעה

 -רעפ זיב טכיירגרעד טָאה ןדיי ענעטלַאהרַאפ לטצ יד ןעוו .עציוועשזד לדוי

 יעג"ןישַאמ ַא ןוא ןליוק טימ לטסעק ַא ןגָארט וצ ןבעגעג ייז ןעמ טָאה ,קיצ

 ןרָאװעג טריפעגּפָא תונברק עכעלקילגמוא יד ןענעז םורַא ױזַא ןוא ,רעוו

 ,םלוע-תיב ןפיוא

 .בורג רעטיירב ןוא רעפיט ,רעגנַאל ַא טיירגעגוצ ןעוועג ןיוש זיא טרָאד

 גנַאג ןיא טזָאלעג ןוא ןדיי יד טלעטשעגסיוא ןעמ טָאה בורג ןופ סיוא-גנעל

 רָאנ ,ןפָארטעג טשינ ליוק ןייק סנ יפ לע טָאה ןענ'אדוג .רעוועג-ןישַאמ סָאד

 טימ רענעסָאגַאב ַא ,רע זיא ,בורג ןיא ןלַאפעגנײרַא ן:נעז ענעסָאשעג יד ןעוו

 .םינכש ענעסָאשעגכרודַא ענייז טימ ןלַאפעגטימ טולב

 -עג יד ןשיוװצ בורג ןיא ןגעלעג ארוג לדנעמ השמ זיא טייצ עסיוועג ַא

 -עגוצ ןענעז רעטעברַא עשיליוּפ עפורג ַא יו טרעהעג טָאה רע .ענעסָאש

 יד טנפעעג לסיב ַא טָאה -ע .םיגורה יז טימ בורג םעד ןטישרַאפ םוצ ןטָארט

 יד ייז ןופ ןגױצעגּפָארַא ןוא םיגורה יד טכוזַאב ןבָאה ייז יו ןעזעג ןוא ןגיוא

 -רק עקידעבעל ךָאנ יד ןופ ןצכערק סָאד טרעהעג טָאה רע ,ךיש ןוא םישובלמ

 ןרָאװעג זיא ןצכערק סָאד ןוא ,דרע טימ ןרָאװעג ןטָאשעגוצ ןענעז סָאװ ,תונב

 ...רעליטש ,רעליטש לָאמ עלַא

 -רַאפ טימ ךעלגעווַאבמוא טגיל רע .םיא ןבעל ןיוש ייז ןענעז טָא ןוא

 עטלייצעג ןיא ךָאנ טָא ,טרַאװ ןוא םעטָא םעד ןייא טלַאה רע .ןגיוא עטכַאמ

 -.סאה ַאזא טימ דרע סעטַאּפָאל ןטיש ךיז ךיוא םיא ףיוא ןלעװ םורַא ןטונימ

 ןגיל סָאװ ,ענעי ףיוא ןטָאשעג ךיז ןבָאה ייז יו טייקכעלרעייפ ןוא טייקיט

 -סיוא בורג ןרעטצניפ םעד ןיא טעוװ רע ךיוא .בורג ןיא םיא ןופ טייוו טשינ ָאד

 ךעלטרעווכיילג עשיניצ יד טרעה רע .ענעי יו -- ליטש םַאזגנַאל ױזַא ןייג

 -יירפ ןוא הֹּפ לובינ ערעייז ,ענעסָאשעג יד ןופ ןובשח ןפיוא רעטעברַא יד ןֹופ

 דרע יד ןטיש סָאװ ,סעטַאּפָאל יד ןופ גנַאלק םעד טרעה רע : ןקירדסיוא עכעל

 טכוזַאב ןעמ ,םיא וצ ךיז טמענ ןעמ יװ ןיוש רע טליפ טָא .טרעדיוש רע ןוא

 ןיא טנעה עדמערפ טליפ רע .סיפ יד ןופ ךיש יד ּפָארַא םיא טּפעלש ןעמ ,םיא

 -ָאלז רָאּפ עמערָא יד ,ןטייקיניילק עכעלטע ןעמונעגסורַא ,ןיוש .ןשַאט ענייז

 -ַאב ןעמ .רעדעווס םעד ,עקרַאנירַאמ יד ּפָארַא םיא ןופ טּפעלש ןעמ .סעט

 טנַאה עקסראש עטרַאה ַא .טניול סע יצ ,ךיז טבושי ןעמ -- דמעה סָאד טּפַאט

 רעצעמע .רעּפרעק ןופ טיײקמערַאװ ַא טריּפשרעד ןעמ ,בייל ןייז ןָא טריר
 ַא טּפַאכ ,ןגיוא יד טנפע ארוג .!"ףױלטנַא ָאט ? ךָאנ טסבעל, :סיױא טיירש
 ..ץלַא ,ץלַא טעז ןוא ךיז םורַא קילב
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 טגנירּפש רע ,םינכש עקידססוג ןוא עטיוט ענייז ןופ סױרַא ךיז טסייר רע

 ליוו ןעמ ,םיא טגָאי ןעמ ,ךיז טכַאד םיא ...טפיול ,טפיול ןוא .קיטסַאה ףיוא

 ַא ןוא םלוע-תיב ןפיוא בורג ןגנַאל םענעי וצ ןיהַא ןריפקירוצ ןוא ןּפַאכ םיא

 ,סעקנָאל רעביא טפיול רע ...ןבָארגַאב ,ןטישרַאפ םיא ןעמ טעװ ןקידעבעל

 טשינ ךיז טלעטש רע ,ןּפמוז ,ןכייט רעבירַא טגנירפש ; רעדלעוו ,רעדלעפ

 ױזַא טפִיול רע .קירוצ ףיוא םוא טשינ ךיז טקיק רע ,טוגימ ןייא ןייק ףיוא .ּפָא

 קעװַא טלַאפ רע .טזָאלרַאפ םיא ןבָאה תוחוכ יד זיב ,טכַאנ ַא טימ גָאט ןצנַאג ַא

 ןטכידעג ַא ןופ שינרעטצניפ רעד ןיא רעטּפעשעגסױא ןַא ,רעטשלחרַאפ ַא

 סָאװטע טמוק רע זיב ,גנַאל יו ןיילַא קידנסיוו טשינ ,טרָאד טגיל רע .דלַאװ

 ,טעקַאנ ןוא סעװרָאב זיא רע זַא ,ךיז טנָאמרעד רע ,ךיז טכַארטַאב רע .ךיז וצ

 -רָאב יד ןיא ןקיטייוו טליפרעד רע .ןגױצעגּפָארַא ללא ...טרָאד ןבילבעג ץלַא

 זיא רע זַא ,טעזרעד רע .טּפַאלקעצ ןוא קיצומש קרַאטש ןענעז סָאװ ,סיפ עסעוו

 ןסיורג ןיא םינכש ענייז ןופ טולב ןיא -- טולב ןיא טרימשעגסיוא ןצנַאגניא

 רע .רעטייוו טייג ןוא ףיוא ךיז טביוה רע .ןפָאלטנַא זיא רע ןכלעוו ןופ ,רבק

 -ייוו טייג ןוא םורַא ךיז טשַאװ רע ,רעסַאװ קידנסילפ ַא דלַאװ ַא ןיא טניפעג

 -מוז ,סענגַאב ,רעדלעפ ךרוד ,ןגעוורעטניה ענעטלַאהַאב ךרוד טייג רע .רעט

 ןשטנעמ ןייק טשינ ךיז ןעניפעג סע וו ,רעדלעפ עקיטייז ענעגעלעגּפָא ןיא ,ןּפ

 עכעלטע ךָאנ ,רע זיא רעקירעגנוה-טיוט ַא ,רעסעװרָאב ַא ,רעטעקַאנ ַא .תויח

 טרָאד .ענשטיאכ ףרָאד ןיא -- ליצ ןייז וצ ןעמוקעגנָא ,ןרעדנַאװ תעל-תעמ

 ייווצ ענייז ןוא רעדניק יירד יד טימ יורפ ןייז ןפערט וצ טּפָאהעג רע טָאה

 ,לדיימ רעשזדָאל ַא ךיוא יו ,ןזָאלעגרעביא טרָאד טָאה רע סָאװ ,רעטסעווש

 סלא טָאה סָאװ ,בקעי םהרבא ןופ רעטכָאט יד ,לערק עיזדַאנ עקירָאי-16 יד

 ,טייצ רָאי ַא טניז ייז ייב ןטלַאהעגפיוא ךיז ,שזדָאל ןופ ענעפָאלטנַא

 ..עילימאפ .ןייז ןפָארטעג טשינ ןיוש ארוג רעבָא טָאה ענשטיאכ ףרָאד ןיא

 ףוא יורפ .ןייז ןענעז קירוצ געט עכעלטע טימ זַא ,טסווורעד רָאנ ךיז טָאה רע

 ףיוא ןפָארטעג טקנוּפ ןבָאה ייז .ןכוז םיא ווָארָאגנעװ ןייק קעװַא רֶעדניק

 | .ןעמוקעגמוא טרָאד ןענעז ןוא ןדיי עקיטרָאד יד ןופ הטיחש רעד

 .סָאװ .,ןדיי ערעדנַא טימ ףרָאד ןיא ךיז ןפָארטעג ארוג .מ .מ טָאה ןגעקַאד

 .ענייז -- ייז ןשיווצ .רעפרעד עטרידיווקיל ענעדישרַאפ ןופ ןפָאלטנַא ןענעז

 -ןויצ-ןב ,שזַאקעיּפ ןסינ ןוא לדוי ,יכדרמ רעדירב יירד יד ,עטנַאקַאב עטנעָאנ

 -ניק יד --- ןישולַאק ןופ ךעלדיימ יירד ,דניק ןוא יורפ ןייז טימ .ןײטשרעסַאװ

 ייוצ ענייז טימ וָאלָאקָאס ןופ שזַאילדנַאה בקעי ,שזרַאמיר ךלמ ןופ רעד

 יקסווָאקבאי לשרעה ,דניק ןוא יורפ טימ שילַאק ןופ שטיװָאנָארא ,רעטסעווש

 ןבָאה סָאװ ,תושפנ טרעדנוה ייב ןעמַאזוצ -- ערעדנַא ןוא החּפשמ ןייז טימ

 -לעפ ןיא "טבעלעג, ןבָאה לייט ַא ןוא םירעוּפ ייב לייט ַא ,ןטלַאהַאבסיואךיז

 .ךעדלעוו ןוא רעד
 ןיא טרָא  ןטלַאהַאב ַא ןיא ןעמוקעגנעמַאזוצ ךיז ןעמ זיא םיארוניםִימי
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 ,טָאג ןטעבעג ןענייוועג ןוא תוליפת עקידנסײרצרַאה ,עליטש ןיא ןוא דלַאװ

 ..ןדיי עכעלקילגמוא עטגָאלּפעג ענייז ףיוא ןבָאה תונמחר ןיוש לָאז רע

 -עג ןכָאװ עכעלטע ןוא קעושיטיוט ןיא טרעטַאמעג ךיז ןעמ טָאה ױזַא

 .טיוט ןוא ןבעל ןשיווצ טלּפַאצ

 ,טסווורעד ךיז ןעמ טָאה ,ןגרָאמירפ-רעבמעװָאנ ןטלַאק ,ןרעטצניפ א ןיא
 עװַאלבָא-לַארענעג ַא טנדרָאעגנייא ןבָאה ,ןדיי ךָאנ געיעג ןיא ,ןשטייד יד זַא

 ןיא ךיז טניפעג ענשטיאכ ףרָאד סָאד .רעטעמָאליק קיצפופ ןופ חטש ַא ףיוא

 .חטשיעוװַאלבָא םעד ןופ רעטנעצ

 ןופ ליוק ַא םיא טפערט טרָאד .קינײגַאז ןטכידעג ַא ןיא ךיז טלַאהַאב ארוג

 שינעטלעהַאב ןייא ןופ רע טפיול רעטעדנוװרַאפ ַא .רעגלָאפרַאפ-םיחצור יד

 ךיז רע טניפעג ,רעייפ ןייא ןופ סױרַא ךיז טגירק רע רָאנ יװ .ןטייווצ ןיא

 -ייז טימ ןשטייד עשירעדרעמ יד ָאד ייז ןענעז םוטעמוא .ןטייווצ ַא ןיא דלַאב

 עכעלקילגמוא יד סיוא ןעניפעג ייז .רעפלעהטימ עשיליוּפ ןוא רעניַארקוא ערע

 ,ייז ןסישרעד ןוא ןדיי ענעטלַאהַאב

 ךיז רע טלַאהַאב ,עקידעבעל יד ןשיוװצ טרָא ןייק טשינ טניפעג ארוג

 ןשיווצ קעװַא ךיז טגייל רע .שזרַאטנעמצ ןשיפרָאד ןפיוא עטיוט יד ןשיווצ

 סָאװ ,יינש טימ ךיז רע טקעדַאב ,ןרעוו וצ טקרעמַאב טשינ ידכ ןוא םירבק יד

 טייצ רעד ןיא .תעל-תעמ יירד טרָאד טגיל רע .ןלַאפעגנָא טייצנשיווצ ןיא ז"א

 ןיוש העדב טַאהעג טָאה רע .יינש ןעגנילש טימ זיולב טרענרעד ךיז רע טָאה

 -קערש םיא ןבָאה רעגנוה ןוא טלעק יד רָאנ ...ףוס םוצ זיב טרָאד ןביילב וצ

 וצ סעּפע ןכוז טייג רע .שזרַאטנעמצ םעד טזָאלרַאפ רע ןוא טקיניײּפעג ךעל

 רעטסעווש ייווצ ענייז טימ ךיז טפערט רע ,ןעמערַאוװרעד ךיז לסיב ַא ,ןסע

 זא ,ייז ןופ ךיז טסיוורעד רע .ץהכלמ טימ קיזייא לארשי רעדניק ערעייז ןוא

 -עז ,ףרָאד ןופ חטש ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדיי טרעדנוה ךרעב יד ןופ

 .ןָאזרעּפ עטלייצעג עכעלטע יו רעמ טשינ ןבילבעג עװַאלבָא רעד ךָאנ ןענ

 זיא ןייג וצ ןיהווו .ןעמוקעגמוא ןפוא ןכעלקערש ַא ףיוא ןענעז עלַא טעמכ

 טאהעג ארומ ןבָאה ,עטנַאקַאב-טוג יד וליפַא ,םירעוּפ יד .ןעוועג טשינ

 רעטייוו טלייצרעד -- דלעפ ןיא טצעזעגקעװַא ךיז רימ ןבָאה .ןזָאלוצניײרַא

 סילגמוא ןסיורג םעד ףיוא טנייוועג קרַאטש גָאט ןצנַאג ַא ןוא -- ארוג .מ .מ

 .ןפָארטעג זנוא טָאה סָאװ

 -עגנייא טרָאד ךיז רימ ןבָאה ,ןיבול גיוטס ַא ןענַאטשעג זיא דלעפ ןפיוא

 -סעווש יד .ןָאט וצ רעטייוו סָאװ טכַארטעג ןעמַאזוצ ןוא טקיטכענעג ,ןבָארג

 ייווצ יד טימ ךיא ןוא ןיבול גיוטס םעד ןיא טקעטשרַאפ ןבילבעג ןענעז רעט

 -רַאק ינָאטנַא רעױּפ ןטנַאקַאב ַא וצ טכַאנ ןטימ ןיא קעװַא רימ ןענעז רעדגיק

 .שינעטלעהַאב ַא ןבעג ןוא ןעװעטַאר זנוא לָאז רע ןטעבעג םיא ,יקסוועשט

 טַאהעג טשינ טָאה רע רעבָא ,דיילטימ סיורג זנוא טימ טַאהעג טָאה רעױּפ רעד

 יז ןוא רעדניק ייווצ יד ןעמונעגוצ טָאה רע .ןשטנעמ ףניפ רַאפ טרָא ןייק
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 ךיא ,קידנגָאזנָא ,ןייג ןסייהעג ןוא טיורב ַא ןבעגעג רע טָאה רימ .ןטלַאהַאב

 -אב רע זא ,דשח ןייק ןלאפ טשינ לָאז סע ידכ ,ןעמוק טשינ םיא וצ רעמ לָאז

 .ןדיי ךיז ייב טלַאה

 ןענעז סע ווװ ,ןיבול גיוטס םעד וצ ,ןיירַא-דלעפ ןיא קעװַא קירוצ ןיב ךיא

 וּפ םעד טגנערבעג ייז בָאה ךיא .רעטסעווש ייווצ עניימ טקעטשרַאפ ןגעלעג

 עכעלטע טבעלעגרעביא ןבָאה רימ ןכלעוו טימ ,לטיורב סָאד -- הנתמ סרע
 .תעל-תעמ

 ,ןקינייּפ ןעמונעג רעדיוו ןבָאה טלעק עקרַאטש יד טימ רעגנוה רעד ןעוו

 ןטנַאקַאב ןיימ ןיא ךיז טנָאמרעד ,שינעטלעהַאב ןופ סױרַא רעדיוו ךיא ןיב

 -ייד ןעוועג ןענעז טרָאד שטָאכ ןוא יקצעשיל וואלצאוו דיבאקאמ ןיא ,רעיױּפ

 םיא וצ ןוא ןבעל סָאד טלעטשעגנייא ךיז ךָאד ךיא בָאה ,יײצילָאּפ טימ ןשט

 ,ףליה ךָאנ קעװַא

 א ,םענעסירעגּפָא ןַא ,בצמ ןיימ ןיא ןעזרעד ךימ טָאה יקצעשיל ןעוו

 .טנייוועצ קרַאטש ךיז רע טָאה ,טלעק ןוא רעגנוה ןופ טקיניײּפעגסױא ,ןכיילב

 ,בורג ַא ןיא שינעטלעהַאב ַא זנוא רַאפ ןטיירגוצ ןעמונעג רע טָאה הליחתכל

 טָאה רעטעּפש .טסימ טימ טקעדַאב ,בָאלשז ןרעטנוא לַאטשיתומהב ןייז ןיִא

 רימ ווו ,טניירפ א םענייז ייב ,שינעטלעהַאב רעסעב ַא זנוא רַאפ ןענופעג רֶע
 .ןכָאװ סקעז ןטלַאהַאב ןעוועג ןענעז

 -ַאּפ ןעמוקעג ןענעז ,ןגרָאמירפ (ןרעטצניפ -- זנוא רַאפ) םענייש ַא ןיא

 טָאה רע ווו טגערפעג ןוא עיזיווער ַא טריפעגכרוד ,ןיקצעשיל וצ ןטנַאיציל
 .ןדיי ענייז ןטלַאהַאּב

 -ַאב םעד ןופ סיורא ךיילג רימ ןענעז ,העידי ערעטיב יד קידנעמוקַאב

 ןוא רעדלעפ רעביא טעשזדנַאלבעג ןכָאװ עכעלטע רעדיוו ןוא שינעטלעה

 ןוא טסערפ עקרַאטש טימ רערעוש ַא ןעוועג זיא רעטניוו רעד .רעדלעוו

 -עק טשינ .טקיניײּפעג ךעלקערש רעגנוה ןטימ ןעמַאזוצ ןבָאה סָאװ ,ןעיינש

 -אקאמ ףרָאד ןיא קעװַא רעדיוו ךיא ןיב ,םירוסי יד ןטלַאהסיױא רעמ קידנענ

 ךימ טָאה רע .קעראבאג ןאי :רעױּפ ןטנַאקַאב רעדנַא ןַא וצ לָאמ סָאד ,דיב

 ןענעז סָאװ ,רעטסעווש עניימ ךָאנ ןייג ךימ ןסייהעג ,ךעלטניירפ ןעמונעגפיוא

 "עק ןרעטצניפ ןגנע ןַא ןיא ןטלַאהַאבסיױא זנוא טָאה רע .דלעפ ןיא ןבילבעג

 ןײרַא זנוא וצ קעראבאג זיא לָאמ ןייא .ןכָאװ ףניפ ןעוועג ןענעז רימ ווו ,רעל

 -וקנָא ןפרַאד ףרָאד ןיא לייוו ,ןיײגקעװַא ףכית ןזומ רימ זַא ,טלייטעגטימ ןוא

 .סעיזיווער ןריפכרוד ןעלעוו עכלעוו ,רעניַארקוא טימ ןשטייד ןעמ

 ,שינעטלעהַאב ןופ סױרַא גָאט ןטימ ןיא רימ ןענעז ענעקָארשרעד-טיוט

 סרעלעק ערעטצניפ ןיא טייצ עגנַאל ַא ןציז ןופ זַא ,טליפרעד רימ ןבָאה ןַאד

 ןענעז ,ךיז רַאפ טלעוו יד קידנעעז טשינ .ןרָאװעג דנילביבלַאה רימ ןעגעז

 ןיא ןעמוקעגנָא ןענעז רימ .רעדלעוו ןוא רעדלעפ רעביא ןפָאלעג רעדיװ רימ

 ייב .יקסלאוועשזד ןאי רעיֹוּפ ןטנַאקַאב ַא וצ ןיירַא ןענעז רימ .עיווילאז ףרָאד
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 -גווו לדוי ןוא לרעב רעדירב יד ,עטנאקאב ערעזנוא ןפָארטעג רימ ןבָאה םיא

 ,סעטַאמש עטקילפעצ עטליופרַאפ ןיא טליחע:נייא ןעוועג ןענעז ייז .םיוברעד
 יראפ טָאה ןעזסיוא רעכעלקערש רעייז ,דעמינפ עכיילב-לעג טימ ,עסעװרָאב

 -רעמָאי ַא ןיא ןכַארבעגסיױא רימ ןכָאה ייז ףיוא קידנקוק .ןצדַאה םייב טמעלק

 .סנסע ענ'הכירט ןייק ןסעגעג טשינ ןוא עמורפ ןעוועג ןענעז ייז .ןייוועג ךעל

 ןבָאה ייז .רעסַאװ ןוא טיורב ןקורט לק טש ַא טימ רָאנ טבעלעג ןבָאה יז

 רַאפ טוט םעד ןיוש טעז ןעמ ןעוו וליפַא זַא ,טרעטנזבעג ןוא טסיידטעג זנוא

 ..ןפלעה ןעק טָאג זַא ,ןוחטב םעד ןרילראפ טשינ ךיוא ןעמ ףרַאד ,ןגיוא יד

 םערָא ןיימ טימ טלייטעג ייז טימ ךיז ךיא באה ,קיניײװ ץנַאג ןיילַא קידנבָאה

 ןענעז ן'העש ליפ .סעטָאלז עכעלטע ןוא שעװ רָאפ ַא יז זבעגעג ,ןגעמרָאפ

 -עגניירַא ףיט ןבָאה רימ .תילכת ןקעוו טדערעג ,טסעומשעג ןוא ןסעזעג רימ

 ןקיליטרַאפ וצ ת"ישה עקַאט טניימ : קילנמוא -עזנוז ןופ דוס שעד ןיא טרעלק

 םוצ טשינ -- ? הרות ןייז ,תווצמ ענייז ןטיה טו רו ןוא ? לארשי קלָאפ ןייז

 | ...םיכרד ס'טָאג ןייטשרַאפ

 טימ ךימ ןוא טַאהעג תונמחר זנוא ףיוא טאה יקסלַאװעשזד רעױּפ רעד

 שינעטלעהַאב ַא זנוא רַאפ טכַאמעג ,ךיז וצ ןעמונעגניירא רעטסעווש עניימ

 ןופ ןטלַאהעגפיוא ךיז רימ ןבָאה טרָאד ,עלאדַָאטס ?ייז ןיא םעדיוב ןפיוא

 ,.ץרעמ עדנע זיב רַאוובעפ ןט'5

 -יילפרַאפ ַא ןעוועג זיא ןסיורד ןיא ,גַאט ןטלַאק ןשילרעטסיױא ןא ןיא

 ןרעטנעגרעד סע יו רעטצנעפ ןכרוד ןעזעג ךיא בָאזז ,יינש ןטזָאלעצ ןופ גנוצ

 טימ טלקיװעגמורַא ןעוועג ןענעז רעדניק יד .דעלנביי עניילק ייווצ ךיז

 יּפָאטעג ךעלסיפ ענעלָאװשעגיטױר ,עסעװרָאב טימ ןוא סעטַאמש ענעסירעצ

 -עשזד .בוטש סיקסלאוועשזד ןופ גנוטכיר רעד ןיא ,יינש ןרעטיש ןיא טעשט

 ייב זא ,ןעז טשינ ןרָאט רעדניק יד .ןטלַאהַאב ךיז ןמייהעג זנוא טָאה יקסלאוו

 -רעד ךיז ןבָאה ייז ןוא ןסע וצ ןעמוקַאב ןבָאה רעדגיק יד .ןדיי ָאד ןענעז םיא
 יִוג ןרעטיב רעזנוא טניײװַאב שינעטלעהַאב רעזנוא ןיא ןבָאה טימ .טמערַאװ
 ןוא רעדניק עשידיי עטנלע עכעלקילגמוא עכלעזצ ךיז רַאפ ןעעז רימ :לר
 ןכָאנ .טרָאװ טסיירט ַא יז ןגָאז טשינ ,ןזייוו טשינ ייז רַאפ ךיז ןרָאט רימ
 -ַאב ןיא זנוא וצ ןעמוקעגנײרַא יקסלַאוװעשזד זיא רעדניק יד ןופ ןייגקעווא
 זא ,טלייצרעד טָאה רע .טנייוועצ קרַאטש ךיוא ךיז טָאה רע ןוא שינעטלעה
 -ךח ריפ רעכעה ןיוש סיוא ךיז ןטלַאהַאב ייז ,ןישולאק ןופ ןענעז רעדניק יד
 ןעמוק טייצ-וצ-טייצ ןופ .עיווילאז ףרָאד ןרעטניה יורטש גיוטס א ןיא םיש
 | .ןסע לסיב א ךָאנ םיא וצ יז

 ןוא זנוא וצ ןעמוקעגניײרַא יקסלאוועשזד זיא םורַא געט עכעלטע ןיא
 ילֲאַּפ רעדיבאקאמ רעד .ָאטשינ ןיוש ןענעז רעדניק ייווצ יד זַא ,טלייצרעד
 ןוא רעדניק עכעלקילגמוא יד ןפָארטצג טָאה ,שטיוואקשאמ טנַאדנעמָאק"ייצ
 .ןפָאלטנא זיא עטַײװצ סָאד ,טיוט ןלַאפעג דלַאב זיא דניק ןייא .ןסָאשרעד יז
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 דניק סָאד זיב ,רעטעמָאליק יירד א ייב טגָאיעג סע טָאה טנאדנעמָאק רעד

 טנאדנעמָאק רעשיחצור רעד .יינש ןיא ןלאפעג ןוא תוחוכ יד ןריולראפ טָאה

 .טיוט ןגיל ןבילבעג זיא סע ןוא דניק ןיא ןליוק עכעלטע ןסָאשע;נײרַא טָאה

 ןעזעג רימ ןבָאה ,גָאט-רעטניוװ ןסַאנ ןטלַאק ַאזַא ןיא ךיוא ,לָאמ טייווצ

 ךיוא ,ךעלדיימ עגנוי ייווצ סעקסלַאװעשזד יד וצ ןעמוקעגניײרַא ןענעז סע יו

 ,ךעלגניי עכעלקילגמוא יד ןעוועג ןענעז סע יװ דנאטשוצ ןקידארומ אזא ןיא

 טיוה ,עכיילב ,עסעוװרַאב ,סעטַאמש עטליופרַאפ ענעסירעצ ןיא טליהעגנייא

 יו .ןסע סעּפע ןטעבעג קידנעשטּפעש םיוק ,ןעמוקעג ייז ןענעז ,רענייב ןוא

 -ַאק ןופ ןעוועג ךיוא ךעלדיימ ייווצ יד ןענעז ,טלייצרעד טָאה יקסלאוועשזד

 .טנַאקַאבמוא רימ זיא לרוג רעקידרעטייוו רעייז .סיקצינטָאלז יד ןופ ,ןישול

 ןעמונעג ךיז ןבָאה סע .טעבנגַאב ןיקסלאוועשזד ןעמ טָאה ץרעמ ףוס

 ,קעװַא םיא ןופ טזומעג ןבָאה רימ ןוא ,ײצילָאּפ ךיוא ,םינכש םיא ייב ןעיירד

 ןופ טקיניײּפעג ,רעדלעוו ןוא רעדלעפ ןיא ןעשזדנָאלבמורַא ךָאוו ַא ךָאנ

 -אבאג רעױּפ ןטנַאקַאב ןיימ וצ קעװַא רעדיוו רימ ןענעז ,טלעק ןוא רעגנוה

 .םעדיוב ןפיוא ןטלאהאב זנוא טָאה רע .דיבאקאמ ןיא קער

 עמַאמ ןיימ זַא ,רימ ךיז טמולח ףָאלש ןפיט ןיא ןעקנוזראפ לָאמַא קידנעייז

 רעביא טרעמָאי ןוא טנייוו יז .רעטסעווש עניימ רעביא ןוא רימ רעביא טייטש

 רע ןטעב םיא ,ןיבר רעלעיבעלאק ןטלַא םוצ טרָאפ יז זַא ,טנָאז יז ןוא זנוא

 רעזנוא ןופ ןעװעטַארסױרַא זנוא לָאז רע ת"ישה ןטעב ןוא ןייז ללּפתמ לָאז

 עסייה עריא ,םעטָא ןעמעראוו סעמַאמ ןיימ ךיז רעביא טליפעג בָאה ךיא .הנכס

 םעד ןופ ריט רעד ןיא ןּפַאלק דליוו שימרוטש ַא ...ןוא ,םינּפ ןיימ ףיוא ןרערט

 ןופ םולח ןקירעיורטיסיז םעד ןסירעגרעביא גנולצולּפ טָאה לזייה ןשרעיופ

 ,חומ םוצ ןָאטעג-ץעז ַא טָאה טולב םָארטש רעסייה ַא .ןעמַאמ רעטלַא ןיימ

 -גיא ןוא פעלק עקרַאטש עשילרעטסיוא עכעלטע ןבעגעג טָאה ץרַאה סָאד

 -בעירָא טשינ ,ךיז וצ ןעמוקעג ןענעז רימ רעדייא .טלעטשענּפָא ךיז ןצנַאג

 ; יירשעגסיוא ןכָארג ַא טרעהרעד רימ ןבָאה ,ןעשעג זיא ָאד סָאװ ,ךיז קידנריט

 -עג ןענעז ןטנַאיצילָאּפ עפורג ַא .(! ךיוה רעד ןיא טנעה יד) *ירוג ָאד עצנער,

 .רעגעלעג רעזנוא ייב טרַאה רעוועג טקערטשעגסיוא טימ ןענַאטש

 רעכערברַאפ עטסגרע יד יוװ ןוא םעדיוב ןופ ןעמונעגּפָארַא זנוא טָאה ןעמ

 .טסערַא ןיא טריפעגּפָא ןוא טכַאװַאב זנוא

 ןופ םייוג ליפ .יאֵמ ביױהנָא ,ןגרָאמירפ ןקידקיטנוז ַא ןיא ןעוועג זיא סָאד

 קוה טימ ןוא רעדנווװ זייב ַא ףיוא יו ,ןפָאלעגנעמַאזוצ ךיז ןענעז ףרָאד

 .ןײרַא-טסערַא ןשיפרָאד ןיא געוו םעד ףיוא טײלגַאב זנוא

 ןצָארּפש םוטעמוא יו ןעעז ןוא ןטַארק ענרעזייא יד ךרוד סױרַא ןקוק רימ

 ץלַא .ןעגניז ןוא ןרעשטיוושט ךעלעגיופ ,ךעלמיוב ןעילב סע ,ךעלזערג ענירג

 טשינ ןבָאה ,קלָאפ ןטלייוװרעדסיוא ןופ רעדניק ,רימ רָאנ .טבעל ןוא טילב

 -רַאפ ןרעו רעצרעה עטקיטייוועצ יד .טלעוו רעד ףיוא ןבעל וצ טכער ןייק
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 ,גנַאל ןענייוו רימ .ןייוועג ךעלרעמָאי ַא ןיא סיוא ןכערב רימ ןוא טמעלק

 ...גנַאל
 ,יֹוג רעד ןײרַא טמוק סע ןוא רעמַאק-טסערַא ןופ ריט יד ךיז טנפע סע

 סָאװ ,ןדיי יד ןבָארגַאב ןוא רעבירג ןטיירגוצ ןיא טײטשַאב טעברַא ןייז סָאװ

 ַא טיירגעגוצ ןיוש טָאה רע זַא ,זנוא טעדלעמ רע .ןסישרעד טגעלפ יײצילָאּפ

 טכַאנ רעבלַאה רעגיײזַא ףלעווצ .רעטסעווש עניימ רַאפ ןוא רימ ראפ בורג

 .ןרעוו ןסָאשרעד רימ ןלעוו
 ייא ןפרַאד סָאװ ,סנבעל עגנוי ערעזנוא טנייװַאב ךעלרעמָאי ןבָאה רימ

 -סעווש עניימ טימ ךיז ןגעזעג ךיא .םורַא העש רַאּפ ַא ןיא ןרעוו ןסירעגרעב

 .רימ טימ --- ייז ןוא רעט
 -עטַאר ךיז ףרַאד ןעמ :קנַאדעג ַא ּפָאק ןיא ףיוא טמַאלפ גנולצולּפ ןוא

 דרע רעד ףיוא קעװַא ךיז גייל ךיא .טעּפש וצ טשינ ךָאנ זיא סע ןמז לכ ןעוו

 ַא סױרַא סייר ךיא .ןבָארגרעטנוא ךיז ןָא ביוה ךיא ,רעמאק-טסערַא ןיא

 טָא ,טייג סע ,דרע יד טנעה יד טימ רעטנוא בָארג ךיא .סנייא ךָאנ ,לטערב

 ןצנַאגניא ןיוש גיל ךיא ןוא ,לסיב ַא ךָאנ .ןסיורדניא ןיוש עניימ טנַאה יד זיא

 ךיז ןלעטש רימ .עטייווצ יד ,רעטסעווש ןייא סױרַא ּפעלש ךיא .ןסיורדניא

 רעליטש רעד ןיא סנטָאש עליטש יו רימ ןדניוושרַאפ עטרוכישרַאפ ןוא ףיוא

 ...שינרעטצניפ-טכַאנ
 טשינ ,טכַאנ עצנַאג ַא רימ ןענעז ,גנושַאררעביא ןוא קערש ןופ ןבירטעג

 ךיז ןבָאה רימ .רעדלעוו ןיא ןפָאלעג ,ךיז ןעניפעג רימ ווו ןיילַא קידנסיוו

 רימ .ןעיירעסיש רימ ןרעהרעד גנולצולּפ .ןעורּפָא לסיב א טגײלעגקעװַא

 ןיײרַא ןוא רעייפ ןופ סױרַא -- ןטסגנא ןוא קערש ןופ ןרָאװעג טשימעצ ןענעז

 ןפיולטנא ,ןָאט וצ סָאװ ,ןסילשאב וצ ןזיוואב טשינ ךָאנ ןבָאה רימ .רעסאוו ןיא

 -ָאש עכעלשטנעמ -- ןרעטנענרעד ךיז סנטָאש רימ ןעעז ,ןגיל ןביילב רעדָא

 ןדיי עטנלע ,ענעסירעגּפָא ,ןדיי ןענעז סע -- ןייא טוג ךיז ןקוק רימ .סנט

 ןיא שינרעטצניפ-טכַאנ רעליטש רעד ןיא ,רימ יו טקנוּפ ָאד ןעשזדנָאלב

 "רעד ייז ןּוא ? ריא טנעז רעװ !ןדיי :סיוא ךיא ףור רעטשַאררעביא ןא .דלַאװ

 ווָאקול ןופ ייז טריפ ןעמ יו לָאמ עטירד סָאד .ווָאקול ןופ ןענעז ייז : ןלייצ

 -ןטיוט ןופ ןעגנורּפשעג טציא ייז ןענעז לָאמ עטירד סָאד ןוא עקנילבערט ןייק

 טיורב ןסיכ ַא ןָא תעל-תעמ יירד טכַאמרַאפ ןעוועג ןענעז ייז ןכלעוו ןיא ,גוצ

 טשינ ךיז ןעניפעג רימ זַא ,ךיז רימ ןסיוורעד ייז ןופ .רעסַאװ גנולש ַא ןָצ

 ןלַאפ ,עטּפעשרעד ,עטכַאמשרַאפ .עקנילבערט ןיא ןקירבַאפ-טיוט יד ןופ טייוו

 ייז טימ ךיז ןלייט רימ .רעסַאװ ,טיורב זנוא ייב ןטעב ייז .דרע רעד ףיוא ייז

 .ןסיב ןעמערָא רעזנוא טימ

 ןופ גוטכיר רעד ןיא --- ייז .ךיז רימ ןעייגעצ ,לסיב ַא ךיז טורעגּפָא

 טרעיול םוטעמוא .ןייג וצ ןיהווו טשינ ןבָאה רימ -- -- -- רימ --- ,וװָאקול

 .חטש רעקנילבערט ןופ ,טרָא םעד ןופ רָאנ ךיז ןרעטייוורעד רימ .טיוט רעד
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 רעדלעפ יד ףיוא ןעוו ,רעטעּפש .דלַאװ ןטכידעג ַא ןיא ךיז ןטלַאהַאב .רימ
 -עג "גנוניוװ, רעזנוא רימ ןבָאה ,ןעגנַאז-האובת יד ןביוהעגפיוא ךיז ןבָאה

 סע ,טקעטשרַאפ ןגעלעג רימ ןענעז גָאטייב .ןרָאק ןשיוװצ ,דלעפ ןיא טכַאמ

 רעטעמָאליק 6--5 ןייג ךיא געלפ טכַאנייב ,ןקרעמַאב טשינ רענייק זנוא לָאז

 .טייצ שדוח ַא ךָאנ טבעלעגרעביא רימ ןבָאה ױזַא -- ןסע סעּפע ןכוז

 לובמ ַא יו ןגער סקַאלש ַא .טערַאמכרַאפ ךיז למיה רעד טָאה גנולצולּפ

 .תעל-תעמ יירד סייררעביא ןַא ןטלַאהעגנָא ןוא ןסיג ןעמונעג טָאה

 ךיז טימ טגנערבעג ןגער רעד טָאה ,ינוי שדוח ןיא ןעוועג זיא סע שטָאכ

 -ווושעג שממ ןענעז רימ .טקיניײּפעג ךעלקערש טָאה סָאװ ,טלעק עקראטש א

 "סַאּפַאז , טַאהעג ןבָאה רימ סָאװ ,טיורב לקיטש עגרַאק סָאד .רעסַאװ ןיא ןעמ

 -נַאגעג טכַאנייב ךיא ןיב הרירב תילב .ןרָאװעג ןעמווושעצ ןוא טקייוועצ זיא

 ןיב ךיא .ןעשטשילב לרעייפ ַא ןעזעג ןעמ טָאה סנטייוו ןופ .ףליה ןכוז ןעג

 רימ .בוטש עשרעיוּפ ַא וצ טריפעג טָאה סָאװ ,לרעייפ םעד ךָאנ ןעגנַאגעג

 ױּפ ןטנַאקַאב ןשימייה א טנעקרעד ןוא רעטצנעפ ןכרוד טקוקעגנײרַא ןבָאה

 עניימ ןעגנערב ךימ ןסייהעג ,ןעמונעגפיוא ךעלטניירפ ךימ טָאה רע .רע

 -גב עטקייוװעגסיוא ערעזנוא טנקירטעג רעייפ טכַאמעג טָאה רע .רעטסעווש

 ,עלָאדָאטס ַא ףיוא ןזיוועגנָא זנוא ןוא ןסע סייה טימ זנוא טמערַאוװרעד ,םיד

 .טקיטכענעגרעביא רימ ןבָאה טרָאד ,דלעפ ןטסוּפ ןיא ןענַאטשעג זיא סָאװ

 קידנעוטנָא ןוא עלָאדָאטס ןיא זנוא וצ ןעמוקעג רעױּפ רעד זיא גָאטרַאפ

 ךימ טָאה רע .ןײרַא-בוטש ןיא ךיז וצ ןפורעג ךימ ,ץלעּפ ַא םענייז ןיא ךימ

 ךיא בָאה גנושַאררעביא סיורג ןיימ וצ ןוא עלָאדָאטס ןייז ןיא טריפעגנײרַא

 ,רעכאילב השמ :ץעלדעש ןופ ןעוועג ןענעז יירד .ןדיי ריפ ןפָארטעג טרָאד

 -"רעפ רעד .(45 רעװעשרַאװ) טפעשעגיזָאלג ןופ ץכ ןוא יקסנַאילרָא לטָאמ

 ןוא ,טיירפרעד קרַאטש ךיז ןבָאה רימ .שזדָאל ןופ ןַאמרעגנוי ַא ןעוועג זיא רעט

 טָאה רע ױזַא יו טייצרעד דיי רעשזדָאל רעד טָאה ,טדערעצ ךיז ןבָאה רימ זַא

 - ,טנוה ןייז טימ םרַאדנַאשז ַא ץעלדעש ןיא טעגרהרעד טלמונַא

 טימ סַאג רעװָאלָאקַאס ףיוא -- רֹע טלייצרעד -- ןענַאטשעג זיא רע

 יֵנָא זיא ָאד .רעוועג ןפַאשוצנייא ךיז ױזַא יו טרעלקעג ןוא עגעלָאק ַא םענייז

 לָאז רע ןטעבעג ןוא ןעגנַאגעגוצ םיא וצ ןענעז ייז .םרַאדנַאשז ַא ןעמוקעג

 -נײרַא טָאה םרַאדנַאשז רעד ןעוו טנעמָאמ ןיא .קרַאמ קיצפופ ןטייבסיוא ייז

 -סיורא דיי רעד טָאה ,טלעג סָאד ןעמענוצסורַא שַאט ןיא טנַאה יד טקעטשעג

 רעד סָאװ ,טנוה רעד .ןסָאשרעד םיא ןוא רעװלָאװער םעד םיא ייב ןגיוצעג

 טשינ ןוא םיא ףיוא ןפרָאװעג ךיז טָאה ,ךיז טימ טריפעג טָאה םרַאדנַאשז

 ןגיל ןבילבעג זיא ןוא ןליוק עכעלטע ןעמוקַאב ךיוא רע טָאה ,טזָאלעגּפָא

 -עגסורַא דיי רעד טָאה ןזייווַאב עכעלכַאז סלַא .תיבה-לעב ןייז ןבעל טיוט

 ,רעװלָאוװער ןייז : שטייד ןטעגרהרעד ןופ ןעיײפָארט ענייז ןזיוועג ןוא ןעמונ
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 ןופ טָאה רע סָאװ ,סעקשטנעה ענרעדעל עטרימופרַאּפ טוג ןוא קיסַאּפ ןייז

 .ןגױצעגּפָארַא םיא

 ןיא ןעוועג זיא רע זַא ,טלייצרעד טסירק ַא רימ טָאה םורַא ;עט יירד ןיא

 .שטייד ַא טעגרהעג טָאה דיי ַא זַא ,טרעהעג ןוא ץעלדעש

 סָאד .טנעקעג טשינ רימ ןכָאה דלעפ ןיא עלָאדָאטס רעד ןיא ןביילב גנַאל

 טסירק ןטנַאקַאב ַא וצ קעוװַא רעדיוו רימ ןענעז ,רעכיז טשינ זעוועג זיא טרָא

 .ןכָאװ סקעז ןטלאהאבסיוא זנוא טָאה רע ןוא -- שטיוועקשאק ווַאלסינַאטס --

 טָאה סָאװ ,רעױוּפ ןטנַאקַאב ַא וצ טכַאנ רעד ןטימניא לָאמנייא קידנעייג

 ןיימ ןפיוקרַאפ וצ םיא ידכ ,ןענַאד ןופ רעטעמָאליק טכַא ףרָאד ַא ןיא טניוװעג

 בָאד ךיא .טניה עטּפָאכ ַא ןלַאפַאב דלַאװ ןיא ךינ ןענעז ,לטנצמ סרעטסעווש

 -רעטיצ טימ ייברעד ןוא ןקעטש ןבָארג ןיימ טימ ןבירטעגּפָא ךיז ןופ םיוק ייז

 רעד ןטימניא טניה ָאד ןעמוק ןענַאװ ןופ :ןטכַארט טרעהעגפיוא טשינ טשינ

 ןופ ןייש רעד י"ב ןוא רעטייוו טנַאּפשעג ךיא בָאה קערשיטיוט טימ ?טכַאנ

 ןסיוטשענב ריִז ךיא בָאה ,ןטכױלעג טלָאמעד טָאה סָאװ ,הנבל רעלופ רעד

 טו סע װ ,-טזױלעה ענעטינשעגרעביא טימ סרעּפרעק עטיוט יירד ףיוא

 ןבָאה סָאװ ,טניה יד ןבירטענּפָא ךיא בָאה עקַאט ייז ןופ .דלַאװ ןיא ןגעלעג

 ןצנאנניא ןיוש ןעוועג זדלַאה רעד זיא םענייא ייב ,רעקיטש ןסירעג ייז ןופ

 יד ןיא טקוקע:בייא ךיז ךיא בָאה קערש-טיוט ןוא שינרעטיצ טימ .ןסערפעצ

 ןוא טניירפ עניימ טנעקרעד ייז ןיא בָאה ךיא ןוא ןשטנעמ ענעטחשעג יירד

 בייל ןוא הילחנ רעדירב יד ןוא שזרַאשטעדנַאט לארשי : דיבאקאמ ןופ םינכש
 ,ברַאפדלָאג

 ךיז טָאה ץרַאה סָאד ,ןגיוא יד ןיא ןעוועג רימ זיא רעטצניפ ןוא טסיוו

 ברַאפדלַאג רעדירב יד .סעמזַאּפס ןיא ןכָארבענסױא בָאה ךיא .טמעלקרַאפ

 ןוא -- טרעטיצעג ייז רַאפ ןבָאה ףרָאד ןיא םייוג עלַא ,םירובג ןעוועג ןענעז

 זיא דניוו ןוא ייוו .טניה ןופ ענעפערפעצ ,רעבלעק יו ענעטחשעג ייז ןגיל ָאד

 !ןױיי ערעזנוא ןופ תילכת ַא טָא ,ךיא -- ןגרָאמ ,ייז טנייה .ןעשעג זנוא

 .רעטסעוש עניימ וצ קעוװַא קירוצ ךיא ןיב ,געוו ןצנַאג ַא קידנרעטיצ

 -עג רעד ךָאנ .ענעינס רעכעלרעדיוש רעד ןופ ןבעגעגרעביא ייֵז בָאה ךיא

 ןופ ןייגסױרַא טזָאלעג טשינ טייצ ןכָאװ עכעלטע ךימ ייז ןבָאה שינעעש
 .שינעטלעהַאב

 עניימ ןופ רעדרעמ יד ןענעז ,טסווורעד רעטעּפש ךיז ןבָאה רימ יו
 -ונרַאפ ךיז ןבָאה סָאװ ,סעצווָא-.ק .ַא עדנַאב א ןעוועג םינכש ןוא טניירפ

 .ןדרָאמרעד ייז ןוא טנגעג ןיא ןדיי ענעטלַאהַאב ןכוזסיוא טימ ןעמ
 -עג טשינ רימ ןבָא טלעװ רעכעלרעסיוא רעד טימ ןסייררעביא גנַאל

 ןופ ןבירטעגסיורא רעדיוו ךימ טָאה טלעג ןיא לגנַאמ ןוא רעגנוה רעד .טנעק
 ,ןפיוקרַאפ סעפע רעיופ ןטנַאקַאב ַא וצ ןעגנַאגעג ןיב ךיא .שינעטלעהַאב
 ךיא :שיִנעגעגַאב ַא טַאהעֶג רעדיו געוו ןיא .גרַאװנסע ףיוא ןשיוט רעדָא
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 ןוא טעקַאנ :ןעזסיוא ןשילרעטסיוא ןא טימ שטנעמ ןגנוי ַא ןפָארטעגַא בָאה
 זדלַאה רעד ,עזדַאס ןיא טרימשעגסיוא רעּפרעק דעלנַאג רעד ןוא סעװרָאב
 -ערב רָאּפ ַא :טקוקעגסױדַא ןבָאה םינּפ ןופ .ליוק יװ ץרַאװש -- םינּפ ןטימ
 -עצ ַא ןעגנַאהעגכָאנ םיִא טָאה טייז רעד ייב .ןגיױא ענעקָארשעצ עקידנענ
 ןעזסיוא ןייז .ןגעװַאב טנעקעג טשינ טָאה רע רעכלעוו טימ ,טנַאה עטּפַאלק

 םייב טמעלקרַאפ טאה ןוג קורדנייא ןכעלקעדש קידיהנושמ ז טכַאמעג טָאה
 .ןצרַאה

 .וואנישמא ןֹופ טמַאטש רע זַא ,טרעפטנעעג רע טָאה וגַארּפ עניימ ףיוא -
 רעווָארגנעװ ןיא טנרעלעג לנָניי סלַא .רָאי 24 טלָא זיא ,םחנמ טסילד רע

 טָאה המחלמ רעד ןיא .לטעטש ןייז ןיא רעטילימש ַא ןעוועג רעטעּפש .הביש
 טעברַאעג רע טָאה סנטצעל .הינזוינ-ידודמ-העבש עלא טפטמענכרוד זיו רע
 ,ןדיי עכעלקילנמוא קיצ??ז ךאנ טימ ןעמַאזוצ עשראו ןיוז עקזיוטאלּפ א ףיוא
 עלַא יז ןעמ טָאה קירול נעט עכעלטע טימ .ןוויטָאמוזקאליַע ה טקיניײרעג
 .עקניל-טרט ןייק טריקענ דוח ןטנַאו א ןיא טקעפענ בייַ

 .טנַאה ַא ןכַארבעצ ךיז ןיא :וינ-ןטיוט א ןעננודפשעג רע זיא ;עוד ןיא |
 ךיז ןוא ןביוהעגפיוא ךיז רע טָאה ןטייקירעוװש ןוא םירוסי עכעלקערש טימ
 : ףליה םירעוּפ יד ייב ןטעבעו טָאה רע ווו ,חראד ןטנעאנ א ןיא ןנאלשרעד

 טָאה בוטש ןייק ןיא .ןקיטכענרעכיא םוצ טרָא ןא ןוא טנַאה יד אטא
 = ַא ןיא טקיטכענעג רע טָאה , ןזָאלנײרַא טלַאװעג טשינ סי 26

 -עג יו טאל רע סאו ,סעטא מז טי לד ןעמונעדרצ ,סירעיופ ע = א 2

 טעקַאנ םיא ןזָאלעג ןוא ,ךיט ןוא םישוכדמ יד םיא ןופ ןגיוצענּפָאר) { ,טָאה
 .סע וורָאב ןוא

 ןעמונרַאפ ךיז ןוא תורצ ענעגייא עגיימ ןסע:רַאפ ךיא בָאה ;אט םענעי
 םיא רַאפ ךיא בָאה םייוג עטנַאקַאב ייב .ןַאב ן'נוי ןכעלקילנמוא םעד טימ
 -עצ יד טרישזַאדנַאב םיא בַאה ךיא .ןסע סעפע ןוא ןָאטוענַא סעפע ןפַאשענ
 סָאװ געוו ןפיוא -- רע .ןעננַאגעצ ךיז רימ ןענעז טכַאנייב .טנַאה ענעכָארב
 .רעטסעווש עניימ וצ ,שינעטלעה;ב ןיימ ןיא --- ךיא ,עשרָאוװ ןייק טריפ

 עטסָאבעלַאב יד שינעטלעזַאב רעזנווז ןיא טמוק ןגרָאמירּפ ןסיוועג ַא ןיא
 ןבָאה סעצווא-.ק .ַא טימ דענאזיטרַאּפ זַא ,זנוא יז טלייצרעד קערש טימ ,ןוא
 ךיז טכיר ןעמ ןוא וויטַארעּפָאָאקיךלימ םעד ףיוא לאפרעביאדביור ַא טכַאמעג
 -ןענַאד ןופ קעװַא ןיו רעבירעד ןזומ רימ .ףרָאד ןיא עוַאלבָא ןַא ףיוא

 ךוא עטנעָאנ ןטסײממַא יד .ןטלַאהַאב וצ ךיז וװ ָאטשינ .טכעלש רעדיוו
 -- לייט ַא ,ארומ סיוא -- לייט ַא .ןײרַא טשינ רעמ ןזָאל םייונ עטנַאקַא
 יד יו ךָאנ רעמ יי עטצעל יד וצ קי צ ךיז טָאה סָאװ ,האנש סיוא
 | | .טייצ עצנַאג

 *נילעשיק וואלסעשט רעיוּפ רעד טנגעג ןיא ןָא טפדאוו קערשיטיוט א
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 יד ןופ ןעמוקאב טָאה רע -- חצור רעטמיראב א -- יקנאימיט ףרָאד ןופ יקס

 ןשינעטלעהאב עלא ןיא טכוז ,םורא טייג רע ןוא ןליוק טימ סקיב א ןשטייד

 .םיא רע טעגרהרעד דיי א טניפעג רע ווו ןוא

 ףרָאד ןטנעָאנ ןופ זנוא וצ ןגָארטרעד ךיז טָאה העידי עכעלרעדיוש א

 יירד ןטלאהאב ןעוועג ןענעז עקריל יקסווָאמד רעױּפ םייב .עוועילאז עינָאלָאק
 ןופ ןפָאלטנא זיא דניק סָאד .עשראוו ןופ ןטסאק םהרבא (1 :רעדניק עשידיי

 עלעדנעמ (2 ןוא טלא רָאי 14 ,ווָארגנעװ ןופ בראפדלָאג עניצ (2 ,עקנילבערט
 טעגרהרעד ןשטייד יד ןבָאה ןגיוא יד ןיא םיא .טלַא רָאי 14 ,דיבאקאמ ןופ

 -נָאלב טנגעגאב ךיז ןבָאה רעדניק יירד יד .ןבעל ןזָאלעג םיא ןוא רעטָאפ ןייז

 שינעטלעהַאב ַא ןענופעג ןבָאה ייז .רעדלעוו רעדיבאקאמ יד ןיא קידנשזד

 -עלאב ןייז ןיא ןטעברא ןבילבעג ןענעז ייז ןוא רעױּפ ןטנָאמרעד םעד ייב
 ,טייקשיטאב

 -נאב עשימייה עדנאב א ןבָאה 1944 יאמ ןט-29 םעד ,טכאנ רעד ןטימ ןיא
 -ױּפ םעד טרעגאלאב (סעצווָא-.ק .א ןעוועג סָאד ןענעז ךעלניישראוו) ןטיד
 -ניירא ןוא קאז א ןיא טקאּפעגניירא רעדניק עכעלקילגמוא יירד יד ,זיוה סרע
 ןעקנורטרעד רעלענש ןלָאז רעדניק יד ידכ .ץעיוויל ךייט ןטנעָאנ ןיא ןפרָאװעג
 .רענייטש ןיירא קאז ןיא טגיילעגניירא רעירפ םיחצור יד ןבָאה ןרעוו

 .זנוא וצ ךיז ןגָארטרעד תועידי עכעלרעדיוש עכלעזא ךָאנ ןוא
 טימ טרישראמ יימרא עטיור עקידנעיירפאב יד יװ ,ןעמ טרעה ָאד ןוא

 ןופ ,גָאט םעד ןבעלרעד יוזא ךיז טליוו סע .סיוארָאפ טירט-ןזיר עכלעזא
 טשינ ןבָאה רימ ,ןלאפראפ .רעדרעמ ערעזנוא ןיא המקנ יד ןעעז ,גנואיירפאב
 טפור םורא ץלא .טילב ןוא טנירג ץלא ,רעמוז זיא סע .הרירב רעדנא ןייק
 "אב רעזנוא רעדיוו ןכאמ רימ .דלעפ ןיא קעווא רעדיװ ןעייג רימ .ןבעל םוצ
 -עז ,טרָא ןייא ףיוא "גנע, ןרָאװעג זיא .ןעגנאז-ןרָאק יד ןשיוצ שינעטלעה
 ,רעגנוה ןיא ,יוזא ןוא .ןטירד א ףיוא ,טֹרָא טייווצ א ףיוא קעווא רימ ןענ
 ךיז טראוורעד ןוא טבעלרעד קערש-טיוט עקידרדטכ ןיא ןוא ץומש ,טשרוד
 ,ײמרַא רעטיור רעד ףיוא -- רעיײרּפַאב ערעזנוא ףיוא

 .טאהעג טשינ החונמ ןייק רימ ןבָאה גנואיירפאב רעד ךָאנ ךיוא רעבָא
 ןיא רענרעד יװ ,ןעוועג ןענעז ןדיי ענעבילבעגנבעל ערעזנוא עכעלטע יד
 .ןרעװ וצ רוטּפ יז ןופ טכוזעג טָאה ןעמ ןוא םינכש ערעזנוא ןופ ןגיוא יד
 סָאװ ,ןדיי טכא ןבילקעגנעמאזוצ ךיז ןבָאה ךרָאמ עלעטעטש ןקידתונכש ןיא
 ןבָאה ייז .סרעקנוב עשידרערעטנוא ןופ ןוא דלאוו ןופ ןכָארקעגסיורא ןענעז
 ,לטעטש-םייה רעטרעטשעצ ןוא רעבורח רעייז ןופ ןרָאפוצּפָא טיירגעג ךיז
 ןענעז ןוא סעצוװָא-.ק .א עדנאב-רעדרעמ א ןופ ןרָאװעג ןלאפאב ייז ןענעז
 ,ןעמוקעגמוא עלא

 ראג ןועמש ןוא םחרבא רעדירב יד :ןעוועג ןענעז ענעמוקעגמוא יד
 ןופ יורפ א ןעמעלעשט ףרָאד ןופ ךעלדיימ ייווצ ,ןאמראפ יורפ יד ,שזאב
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 .דרָאמ ןופ ןדיי ייווצ ןוא עשראוו
 -עטש ןיא ןענעז -- ארוג לדנעמ-השמ רעטייוו טלייצרעד -- רימ רעסיוא

 ןבָאה סָאװ ,ןדיי עטרעטאמעגסיוא עטגָאלּפעג ןביז ךָאנ ןעוועג טיבאקאמ לט

 ייד רעד ןופ ןרָאװעג לוצינ ןוא םונהיג-רעלטיה ןצנאג םעד'טרעדיושעגכרודא

 טסירק ןטנאקאב א ייב בוטש ןייא ןיא ןעמאזוצ ןעוועג ןענעז ייז .קאה רעשט

 טרירטנעצנָאק ךיז ןבָאה סע ווװ ,שזדָאל ןייק ןרָאפוצּפָא ךיז טיירגעג ןּוא

 יעגנָא ךָאנ טָאה המחלמ יד יװ ,יוזא .ןדיי ענעבילבעגנבעל ןּפורג ערעסערג

 טגײלעגּפָא רדסכ ייז ןבָאה ,טרעוושאב ןעוועג זיא עיצאקינומָאק יד ,ןטלאה

 יד ןענעז טכאנ ןטימ ןיא 1945 ץרעמ ןט-10 םעד .ףרָאד ןופ ןרָאפסיורא רעייז

 ןבָאה עכלעוו ,םייוג עשימייה עדנאב א ןופ ןרָאװעג ןלאפאב עכעלקילגמוא

 26 ,ארוג האל רעטסעוװוש ןיימ (1 :ןעוועג ןענעז סָאד .טעגרהעגסיוא ייז

 25 ,יקסווָאקטאיפ יכדרמ םייח (2 ,טלא רָאי 17 ,לעדָאּפש בקעי (2 ,טלא רָאי

 ,אּפעשז עשאכ (6 ,רָאי 24 ,קאבמאד הנח (5 ,רָאי 18 ,שזאקעיּפ ילא (4 ,רָאי

 .ווָארגנעװ ןופ ןַאמ ןיא (7 ןוא רָאי 8

 ליפ רימ ןענעז שינעטלעהאב ןיא ןבעל רעזנוא ןופ רָאי ייווצ יד ןיא

 ןבָאה םייוג לייט א .ןגיוא יד ראפ טיוט םעד ןעזעג לָאמ ליפ .ןענאטשעגסיוא

 ךיז' טגָאיעג ,טגלָאפראפ זנוא ןבָאה ליפ ,ײצילָאּפ רעד ראפ ט'רסמעג נוא
 -לעהאב ןוא ןסע טימ ןפלָאהעג זנוא ןבָאה ליפ ךיוא רעבָא .ןבעל רעזנוא ךָאנ
 ןוא בצק סלא ,ךאפ ןיימ בילוצ סָאװ ,םעד קנאד א רשפא זיא סָאד .שינעט

 טאהעג בָאה ךיא ווו ,רעפרעד יד ןיא ןעמוק טפָא ךיא געלפ ,תומהב ןופ רחוס

 ,סָאד זיא קילגמוא רעזנוא ןיא עטסשיגארט סָאד .םירעױוּפ עטנאקאב ךס א

 "ייפ ,םירעיוּפ ,רעפלעהטימ עשטייד ,םיחצור עשילױּפ יד ןופ ליפ רעייז סָאװ

 ןעיירד ,ןדיי ליפיוזא טכארבעגמוא ןבָאה סָאװ ,טײל-ייצילָאּפ ןוא רעשעלע

 .ןטּפשמ ייז לָאז סע רע ,ָאטשינ זיא סע ןוא יירפ ןוא קנארפ םורא ךיז
46 -,16 = 

 יורג ןצנַאגניא רעבָא ,רָאי 33 ןופ ןַאמ רעגנוי ַא זיא יקסנילעשזאג והילא

 ענעשַאלעגסיוא ןוא ןרעטש ןטברַאקעג ,םינּפ ןטשטיינקעצ ַא טימ ןקז ַא יו

 ,דלַאװ ןיא ןבעל רָאי ייווצ עכעלקילגמוא יד ןופ ןרוּפש .ןגיוא

 : טלייצרעד יקסנילעשזַאג

 ןיא טעבראעג ןדיי ערעדנא ליפ טימ רע טָאה עיצקא רעטשרע רעד זיב

 תדובע לכ ןשטייד יד ראפ טריפעגסיוא ןבָאה ייז .ץעלדעש ייב איפורד ףרָאד

 י"יצאנ וװ ,טָאטש רעד רעטנוא ןרעסאוו יד ייב ךיוא -- ערעדנא ןשיווצ .ךרּפ
 .שיפ ןּפאכ ןעמוקסיורא ןגעלפ שארב ןשיבאפ טימ םילודג עש

 ןסיורג ןופ עיצַאדיװקיל רעד ןופ גָאט ןיא ,טסוגױא ןט-22 םעד ,תבש

 ,ייצילַאּפ-לאנימירק רעד ןופ ףעש רעד ,ףואלוצ ןעוועג ייז ייב זיא ,ָאטעג

 טנייה ןלָאז ייז ףרָאד ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדיי יד טנרָאװעג רע טָאה

 ,ץעלדעש ןייק ןייג טשינ
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 ןיא דלאוו א ןיא ץירּפ א ייב ןדיי ערעדנא ליפ טימ טעבראעג רעטעּפש
 רעד טָאה רעבמעווָאנ ןט-20 םעד ,עיצקא רעטייווצ רעד ייב .טנגעג רעװָאקול

 טָאה רע .יקראב-עשנעג ןייק ןדיי יד ןקישוצסיורא לעפאב א ןעמוקאב ץירפ

 רעמ ןדיי יד ןופ רענייק ָאד לָאז ןגרָאמ זא ,טגָאזעגנָא ןוא ןזָאלעג יירפ ןדיי יד

 ,ןייז טשינ

 רימ ןבָאה -- קי .א טלייצרעד --- ןָאזרעּפ 40 ןעוועג ןענעז רימ

 ןיא םירעוּפ ייב לייט .ןטלאהאבסיוא ךיז ןוא ןּפורג עכעלטע ןיא טלייטעצ ךיז

 .ןשינעטלעהאב-דלאוו ןיא לייט ןוא ףרָאד ןבלעז

 יקסווָאטוג עטנעי :רעצעלדעש ןעוועג ןענעז ןָאזרעּפ 40 יד ןשיװצ

 ןייז טימ ןייטשרעבליז םולש ,ןאמיירפ המלש ,רעדורב ןוא ןאמ ריא טימ

 טימ עצנאיארג בקעי ,גרעבדלָאג רתסא ,רעלימ רעדירב ייווצ ,עדלָאג יורפ

 ריפ ןופ דניק א טימ ןיוועל ,עלעפ יורפ ןייז טימ רעלדא קעינעה ,יורפ ןייז

 -עשזאג והילא ,שטיוועקדוד לארשי ,אקאטסישט השמ ,ןיוועל עקטאנ ,רָאי

 -עז עקירעביא יד .עוואגיפ דוד ןוא ןָאזרעּפ ריפ ןופ החּפשמ ןייז טימ יקסניל

 .טעטש ענעדישראפ ןופ ענעּפָאלטנא ןעוועג ןענ

 -נָאלבעגמורא ןבָאה רעדלעוו רעצינימָאד יד ןופ טנגעג רעבלעז רעד ןיא

 -יפנָא רעד רעטנוא ןָאזרעּפ טרעדנוה רעפעגמוא ןופ ןדיי עּפורג א ךָאנ טעק

 -עז לייט רעסיורג א .רענידלעפמעט עקלימש ןוא גרעבטָאר עשטיא ןופ גנור

 | ,רעצ עלדעש ןעוועג ןענ

 ןעוועג ןענעז רימ ןעוו ,ןגרָאמירפ ןקיטסָארפ ןטלאק א ןיא ,לָאמניײא

 ,טלעק ןופ טעשטרָאקעג ךיז ןוא ןשינעטלעהאב ערעזנוא ןיא טקעטשראפ

 ןופ עלעדיימ ןיילק א .דניק א טעשטּפָאט יינש ןיא יו ,טקרעמאב רימ ןבָאה

 ,דניק שידיי ךעלקילגמוא ןא טנעקרעד ןבָאה רימ ןכלעוו ןיא 65 רָאי א

 ןעמונעגניירא דניק סָאד ןבָאה רימ .ןטלאהאב וצ ךיז ווו ,ט-א ןא טכוז סָאװ

 -נח לקינייא ןא סקליוו בקעי זיא סָאד זא ,ןזיוועגסיורא ךיז טָאה סע .ךיז וצ

 ןיא עיצקא רעטצעל רעד ןופ הטיחש רעד ןופ ןפָאלטנא זיא סָאװ ,עלעשט

 יד ןיא טעקנָאלבעגמורא געט עכעלטע ןיילא ענייא טָאה יז .יקראב עשנעג
 .זנוא טימ ןבילבראפ זיא יז .רעדלעוו

 גראוונסע סעּפע ןכוז ףרָאד ןיא ןעגנאגעג לָאמנייא זיא אקָאטסישט השמ
 םיא ןבָאה םיחצור יד .ןשטייד ףיוא ןפָארטעגנָא רע טָאה ,עּפורג רעזנוא ראפ

 ךיז טָאה רע ווו ,ןגָאזסױא לָאז רע חצר תוכמ ןגָאלשעג ,טעקאנ ןָאטעגסױא

 ,שידלעה ןטלאהעג ךיז טָאה רע .ןדיי ךָאנ ךיז ןעניפעג סע וװ ןוא ןטלאהאב

 .טיוט ףיוא טקיניײּפרַאפ םיא ןבָאה .םינילת יד ןוא ןבעגעגסיוא טשינ םענייק
 .ַא עשיליוּפ טסווורעד ךיז ןבָאה דלַאװ ןיא ךיז ןטלַאהפיוא רעזנוא ןופ

 ןוא ןלאפנָא ערעייז טימ טגלָאפראפ רעהפיוא ןָא זנוא ןבָאה סָאװ ,סעצווָא-.ק
 ךיז ןפאשנַײא טזומעג רימ ןבָאה ןלעטשנגעק ןענעק וצ ךיז ידכ .ןעיירעביורי
 -ָאה סָאװ ,םייוג ענעדישראפ טימ טקאטנָאק ןיא ןעמוקעג ןענעז רימ .רעוועג
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 .טנאיווָארּפ ךיוא יוװ ,רעוועג טלעטשעגוצ ןזיײרּפ עכיוה גֹונעג ראפ זנוא ןב

 עדנאב רעסיורג א ןופ ןרָאװעג ןלאפאב רימ ןענעז 1943 יאמ ןט-20 םעד
 סע רעכלעוו ןיא ,יירעסיש עקיטייזנגעק א ןענאטשטנא זיא סע .סעצווָא-.ק .א

 ךעלפערט סקיב ןייז טימ טָאה סָאװ ,ןייטשולב םהרבא טנכַײצעגסיױא .ךיז טָאה
 עלופטרעוו ליפ טריבארעצ זנוא ייב ןבָאה ייז רעבָא .רעלאפנָא יִּד ןסָאשאב

 ךיז בָאה ךיא .ןרָאװעג טעדנוווראפ ןענעז ןדיי עכעלטע ךָאנ ןוא ךיא .ןכאז

 עכעלטע ןעוועג םיא ייב ןיב ,רעױּפ א וצ טּפעלשרעד רענעסָאשעגכרּודא ןא

 | .ןדנווו יד טלייהעג ןוא געט
 "יא עװַאלבָא ןַא טכַאמעג ,ןדיי קידנכוז ,ןשטייד יד ןבָאה 1943 ינוי ןיא

 -טיוט טבעלעגרעביא ןבָאה רימ .ןענופעג ךיז ןְבָאה רימ ווו ,טנגעג רעד רעב

 .ןעוועג טשינ ןענעז תונברק םוש ןִייק .קֵערש

 וצ ןיוש ןעוועג ןענעז ךיז ןטלַאהפיוא רעזנוא ןופ רעטרע יד יװ ױזַא

 רעבָא .טנגעג ךענישולַאק ןופ רעדלעוו יד ןיא קעװַא רימ ןענעז ,טנַאקַאב ליפ

 ןבָאה רעוועג .ןשטייד ןופ ןרָאװעג ןלַאפַאב רימ ןענעז טייצ רעצרוק א ךָאנ

 רימ .טסול-ספמַאק רעזנוא טקעװעג סָאד טָאה ,גונעג טַאהעג טלָאמעד רימ

 ןופ .ןשטייד ייווצ טעגרהעג ןוא דנַאטשרעדיװ ןשיגרענע ןא טלעטשעג ןבָאה

 .ןָאזרעּפ יירד ןלַאפעג ןענעז עּפורג רעזנוא

 ןופ ןרָאװעג ןלַאּפַאב טפָא רימ ןענעז ,ןשטייד יד ןזָאלעג ורוצ זנוא ןבָאה

 רעזנוא ןופ ליפ טעגרהרעד ןוא טבױרַאב ןבָאה סָאװ ,סעדנַאב עשיליופ

 .,עֿפורג

 -יק עכעלטע טגָאיעג ןקַאילָאּפ ןבָאה דראמ ןופ יקסווַאשרַאװ ןגנוי םעד
 .ַאּפַאטסעג רעד וצ טריפעגּפָא ןוא ןטייק ןיא ןדנובעג ,טּפַאכעג םיא ,רעטעמָאל

 סעצווָא-.ק ..ַא יד .ןדיי ןביז ןטלַאהַאבסיױא ךיז ןבָאה סומישק ףרָאד ןיא

 ,טעגרהרעד ןוא ןלַאפעגנָא יז ףיוא ייז ןענעז ,טסווורעד ייז ןופ ךיז ןבָאה

 ,טנגעג ןיא עווַאלבָא ןַא טכַאמעג רעדיוװ ןשטייד יד ןבָאה 1944 ינוי ןיא

 -רעדיוו ןקרַאטש א .טלעטשעג ןבָאה רימ .עּפורג רעזנוא ףיוא ןפָארטעגנָא

 .םירבח ערעזנוא ןופ עכעלטע ןלַאפעג רעדיוו ןענעז ףמַאק םעד ןיא .דנַאטש

 ןבָאה ,רעדלעוו ןיא ןוא ןגעוומוא ףיוא קידנרעדנַאװ ;1944 טסוגיױא ןיא

 סָאװ ,ןָאזרעּפ 450 ןופ עפורג-רענַאזיטרַאּפ רעסיורג ַא ףיוא ןפָארטעגנָא רימ
 ,ןַאמרעבוה לטָאמ ןופ ,דראמ ןופ יקסנאלאג הימחנ ןופ טריפעגנָא ןעוועג זיא

 .ווָאקשורּפ ןופ לדיימ גנוי .א ןופ ןוא ץעלדעש ןופ ןאמרעבוה םינוב ןֹופ ןוז

 .טנגעגמוא ןופ ןוא ץעלדעש ןופ ןדיי ליפ ןענופעג ךיז ןבָאה עּפורג רעד ןיא

 עכעלטע טַאהעג רימ .ןבָאה סױטשנעמַאזוצ ןטסקרַאטש ןוא ןטצעל םעד

 ןענופעג טלָאמעד ךיז ןבָאה רימ ,ץעלדעש ןופ גנואיירפַאב רעד רַאפ געט

 ןיא קעװַא:ןענעז ןַאמגרעב בייל טימ ךיא .רעדלעוו רעצינימאד יד ןיא קירוצ

 רימ סָאװ ןופ ,עקדעיװזַאר עשיסור ַא ןפָארטעגנָא ןוא לּפָאטרַאק ןעמענ ףרָאד
 ןבָאה רימ .:טיירפרעד ךיז קרַאטש ןוא ןרָאװעג טשַאהרעביא קרַאטש ןענעז
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 ןזָאלעג ןבָאה רימ .ןשטייד טימ עקווסקַאט ַא ףיֹוא ןפָארטעגנָא קיטייצכיילג
 יד ,טעגרהרעד ייז ןוא ןשטייד יד ףיוא ךיז ןפרָאװעג ,לפָאטרַאק ערעזנוא

 .טנערברַאפ עקוווסקאט

 ,דלַאװ םעד טלגנירעגמורַא ןשטייד טנזיוט עכעלטע ןבָאה גָאט ןבלעז םעד
 -יטרא טימ ןסָאשַאב זנוא געט עכעלטע ןבָאה יז .ןענופעג ךיז ןבָאה רימ ווו

 טַאטלוזער םוש ןייק טָאה ףמַאק רעד יו ױזַא .ןענַאלּפָארעַא ןופ ןוא עירעל

 טָאה ײמרַא עשיסור יד לייוו ,ןעיצּפָא טזומעג ןבָאה ייז ןוא ןבעגעג טשינ

 סָאד טנערברַאפ ןוא ןדנוצעגרעטנוא סעכ רַאפ ייז ןבָאה ,טרעטנענרעד ךיז
 ,ףרָאד עצנַאג

 ,יקסנילעשזאג והילא :ןָאזרעּפ 6 ןבילבעג ןבעל ןענעז ןדיי 40 יד ןופ

 ןיוועל עקטאנ ,יקצעוואק השמ ,רָאי 9 ןופ עלעדיימ א טימ ןייטשרעבליז םולש

 עשטייד ןופ ןעמוקעגמוא ןענעז ערעדנא עלא .ווָאקיל ןופ קאינאק לטיג ןוא

 .סעדנַאב עשיחצור עשיליוּפ ןופ ןוא רעדרעמ

 םירבח ץענייז ןוא םיובנעזאר דניקסיז

 : ןלייצרעד רעבלַאה םהרבא ןוא עקנאה

 ןזָאל וצ טשינ ןסָאלשַאב ןבָאה סָאװ ,ןעוועג ייז ןענעז םירוחב עגנוי ףניפ

 -קיל רעד תעב ,ןרעמַאקיזַאג רעקנילבערט יד ןיא הטיחש רעד וצ ןריפ וצ ךיז

 יירד .רעדלעפ ןוא רעדלעוו יד ןיא קעװַא ןענעז ייז ןוא ָאטעג ןופ עיצַאדיװ

 -נעזָאר דניקסיז :לוש-תוברת רעצעלדעש ןופ ןטנעוולאסבא יד ןעוועג ןענעז

 . רעשטירזעמ א ןוא ןייטשולב דוד ,ןאגאגאב לרעב ,רעקוצ קילארשי ,םיוב

 .(טנַאקַאב טשינ ןעמָאנ)

 ,טעדרָאמרעד ייז ,ןשטייד ףיוא ןלַאפנָא עטסיירד טריפעגסיוא ןבָאה ייז

 -מורַא רַאפ ןשינעטלעהַאב ןפַאשעג ןבָאה ,רעװעג רעייז טימ טנּפָאװַאב ךיז
 -סיוא ןבָאה ,רעפרעד ןיא ןוא רעדלעוו ןיא ,רעדלעפ ןיא ןדיי עקידנרעדנַאװ

 ןדיי ןבעגעגרעביא ןבָאה סָאװ ,םייוג ףיוא ןלַאפרעביא-המקנ ליפ טריפעג

 .טעדרָאמרעד ןיילַא ןדיי יד ןבָאה סָאװ רעדָא ,טנעה עשטייד יד ןיא

 ץעלדעש ןיא ןטנַאקַאב ןרעביא טכַאמעג ייז ןבָאה לַאפרעביא ןטסיירד א

 .טנַאיצילָאּפ .ַא ףיוא ןוא יקסװָאקרַאיצַאּפ רחוס ןכעלטסירק

 -לופ ןעוועג ןיוש זיא ץעלדעש ןעוו ,ןעמעלַא ךָאנ ןיוש סָאד זיא ןעוועג
 ,1943 רעמוז ,ןייר-ןדוי םָאק

 ןבָאה ,ןרָאװעג טרידיווקיל ןענעז ייז רעדייא ,יקצובישט החּפשמ יד

 ,יקסװָאקרַאיצַאּפ רחוס ןטנַאקַאב רעייז וצ ןגָארטעגנײרַא ןגעמרַאֿפ רעייז

 -עגּפָא ייברעּד ,ןעגנויצַאב-סלדנַאה טַאהעג קידנעטש ןבָאה ייז ןעמעוו טימ

 החּפשמ רעד ןופ רעװ טעװ ,טלעג ןיא ןקיטיונ ךיז ןלעװ ייז ןעוו זַא ,טדער

 ןבילבעג טשינ רעמ זיא יקצובישט החּפשמ רעסיורג רעד ןופ .ןעמענ ןעמוק
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 ןיא .(יקצובישט הרש ןופ ןוז) םיובנעזָאר דניקסיז רעגנוי רעד יװ ,ןבעל םייב

 גנוטיילגאב ןיא ,ןגעוורעטניה ענעטלַאהַאב ךרוד דניקסיז טָאה גָאט ןסיוועג ַא

 -עג ןוא ןיקסווָאקרַאיצַאּפ וצ ןגָארקעגנײרַא ךיז ןאגאגאב לרעב רבח ייז ןופ

 ןוא ןטרַאװ טייל עגנוי יד ןסייהעג טָאה יקסווָאקרַאיצַאּפ .טלעג ןייז ןטעב

 -רַאיצַאּפ ךיז טָאה םורא ןטונימ עכעלטע ןיא .בוטש ןופ סױרַא רע זיא ןיײלַא

 םענעטַאנַארג ַא טימ רָאנ ,ןײלַא טשינ ןיוש רעבָא ,טרעקעגקירוצ יקסווָאק

 ןבעל רעייז זַא ןעזעג ,טריטנעירָא לענש ךיז ןבָאה טייל עגנוי יד .טנַאיצילָאּפ

 ןשאט יד ןופ ןרעװלָאװער ערעייז ןעמונעגסיורא לענש ןבָאה ,טקידנעעג זיא

 טָאה רעטשרע רעד .ןיקסווָאקראיצאּפ ןוא טנאיצילָאּפ םוצ ןסָאשעגסיוא ןוא

 לָאטיּפש םוצ געוו ןפיוא ,רעטייווצ רעד ןוא טרָא ןפיוא טיוט ןייז ןענופעג

 .עשרַאװ ןייק

 -ַאב ערעייז ןיא ןפיולטנַא וצ ןעגנולעג זיא ןענאגאגאב טימ םיובנעזָאר

 .טעברַא עשינַאזיטרַאּפ רעייז טצעזעגרָאפ רעטייוו ןוא ןשינעטלעה

 לסיב א ךיז רעגאב ןוא ץיה ןופ ןבירטעג ,רעמוז ןבלעז םעד ,רעטעּפש

 ךיז קעװַא םירבח ףניפ יד ןופ עּפורג יד ןענעז ,רעסַאװ ןטלַאק ןיא ןשירפוצּפָא

 ןופ רעטעמָאליק עכעלטע ךיז טניפעג סָאװ ,עקלעסעוו לכייט ןיא ןדָאבסױא

 סָאװ ,ןקַאילַאּפ עכעלטע ןופ ןרָאװעג טקרעמַאב ייז ןענעז טרָאד .טָאטש רעד

 סָאד) .ףראד ןעמ ווו ,םעד ןגעוו ןלייטוצטימ הוָצמ ַא רַאפ ןטלַאהעג ןבָאה

 ענעמוקעגנָא יד .(תוינקדצ םישנ עשיליוּפ עטנַאקַאב יד ןופ עניַײא ןעוועג זיא

 ןבָאה סָאװ ,טייל עגנוי יד ףיוא יירעסיש ַא טנפעעג טָאה ײצילָאּפ עטעשויעצ

 ןופ טולב ןופ ןרָאװעג טור דלַאב זיא רעסַאװ סָאד .רעסַאװ ןיא ןענופעג ךיז
 .תונברק עגנוי יד

 .רעגנוי רעד זיא סָאד .ןבעל ןבילבעג זיא עּפורג רעד ןופ רָאנ רענייא

 -רַאפ ךיז רע טָאה ,טנעה יד ןיא רענעסָאשעגכרוד א .דראמ ןופ ןייטשולב

 ןיוש טעזױּפעגּפָא רעטעּפש ןוא לכייט ןופ סעטסוק עטכידעג יד ןיא טקעטש

 גנואיײרפַאב ןופ גָאט םעד טבעלרעד ןוא שינעטלעהַאב ןייז ןיא ןײלַא רענייא

 .יײמרַא רעטיור רעד ךרוד

 טאטשרעבלאה-ץנימכוט הרובד ןופ טיוט רעד

 : טלייצרעד וועל-אקסנישאדאר ַאטיא

 -סיוא-המחלמ ןרַאפ טייצ עצרוק א זיא טאטשרעבלאה-ץנימכוט הרובד

 ךוזַאב ַא ףיוא דניק ןוא טאטשרעבלאה בייל ןַאמ ריא טימ ןעמוקעג ךורב

 .ץעלדעש ןיא ןרעטלע יד וצ

 .ןטלַאהַאבסיױא ווו-ץעגרע ךיז יז טָאה ָאטעג ןופ עיצַאדיװקיל רעד ךָאנ

 -- דניק ַא ןריובעג טפרַאדעג טָאה יז ןעוו ,טנעמָאמ רעד ןעמוקעג זיא'ס

 ריא ןופ טרָא םעד ןיא-- .טייצ רענעי ןיא ןכערברַאפ עטסערג יד ןופ סנייא
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 קעװַא זיא יז .ןכַאמכרודַא טנעקעג טשינ טרובעג יד יז טָאה שינעטלעהַאב

 טרעהרעד ןבָאה םייוג יד .ןסקיוועג ןשיוצ ןטלַאהַײב ךיז ,רעדלעפ ףיוא

 ןבָאה ,ןעעזסיוא "ןטוג , ריא בילוצ ןוא ןעייוו-סטרֹובעג יד ןופ ןצכערק עריא

 ןיא טריפעגקעװַא ריא ןוא ןיטסירק ַא ,עזָאלמיײה ַא דַאפ ןעמונעגנָא ריא ייז

 ריא וצ זיא טרובעג ןכָאנ געט עכעלטע .לָאטיּפש ןיקסנאיראמ ןשיטָאטש

 רעד יװ .דניק ןרעביא עינָאמערעצידמש יד ןריפוצכרודַא חלג ַא ןעמוקעג

 הרובד רעטומ יד זיא ,דניק ןרעביא תוליפת ענייז ןגָאז ןביױהעגנָא טָאה חלג

 : :ןעגנורּפשעגפיוא

 ךיא -- טגָאזעג םיא וצ יז טָאה -- רעטָאפ רעקילייה טשינ סָאד טוט --

 עכלעזַא זנוא טזָאל ןוא דניק שידיי ַא זיא דניק ןיימ ןוא יורפ עשידיי ַא ןיב

 יעגניײרַא ןענעז םורַא עלייוו רעצרוק ַא ןיא .קעװַא זיא חלג רעד -- ןביילב

 ."טרידיווקיל, ןוא ןעמונעגקעוַא דניק ןטימ רעטומ יד ,יײצילָאּפ ןעמוק

 לאווצנאג דמושמ

 -ַאג ףלָאדַא טסיפַארגָאטָאפ םעד טנעקעג טשינ טָאה ץעלדעש ןיא רעוו

 ,לאווצנאג : ןעמָאנ ןקילָאמַא ןייז טימ ןפורעג םיא טָאה'מ יו ,רעדָא יקסוועינ

 ןוא םינּפ ןטיירב ןפיוא לכיימש ןקידנעטש ,ןגיוא .עקיטומטוג ענייז טימ

 -רַאפ דלַאב ןיוש ןבָאה ןדיי ליפ זַא ,ױזַא ,ןשטנעמ וצ גנומענַאב עכעלדניירפ
 ךיז עילעטא ןייז ןיא ןעמוקעג ןוא קלָאפ ןייז ןיא טַאררַאפ ןקילָאמַא ןייז ןסעג

 |  ;ןריפַארגָאטַָאפ

 טדמשעג ךיז ןֹרָאי עגנוי ענייז ןיא טָאה סָאװ ,דמושמ רעטלַא רעד טָא

 רע זַא ,ןסעגרַאפ ןיוש טַאהעג רעכיז טָאה ,ןיטסירק ַא טימ טַאהעג הנותח ןוא

 .טנָאמרעד םיא ןבָאה םיחילש סרעלטיה ...זיב ןדיי ןופ ּפָא טמַאטש

 ןרָאװעג לאווצנאג זיא ,עידעגַארט רעשידיי רעסיורג רעד ןופ קילבנָא ןיא

 עמערָא רַאפ ןסע ךעלקעּפ ןגָארטעג .רע טָאה ךעלגעטיגָאט :הבושתילעב ַא

 ןפלעה טימ טעמדיוועג ךיז רע טָאה רעדנוזַאב ,ָאטעג ןיא ןדיי עקנַארק ןוא

 טָאה סע זיב .טעטימָאק-רעדניק םעד ןפלָאהעג ליפ ןוא רעדניק עקירעגנוה

 םַאזקרעמפיוא ןוא דניירפ עטוג עקיבא ערעזנוא ןופ רעוו טכוזעגּפָא ךיז

 זיא רע ןוא ןדיי ןופ טמַאטש לאווצנאג זַא ,ףרַאד ןעמ ווו טרָאד טכַאמעג

 ,עקנילבערט ןייק ןרָאװעג טריטרָאּפסנַארטּפָא ךיילג

 ןסיוורעד וצ ןרָאפעגכָאנ זיא סָאװ ,תורוד"רוד ןופ ןיטסירק יד ,יורפ ןייז

 -ערב ןיא ןפרָאװעגנײרַא עקידעבעל ַא ןעמ טָאה ,ןַאמ ריא ןופ לרוג ןגעוו ךיז

 ,ןוויוא-עירָאטַאמערק ןקידנענ
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 ןלייצרעצעד םייוג 2

 :טלייצרעד קושטראליפ ןאי

 זנוא טמוק ,םלוע-תיב ןטעדנעשעג ןוא ןטכעוװשרַאפ ןופ ןײגקעװַא םייב

 סָאװ ,זױה ַא ןופ רעמיטנגייא ןא -- קושטראליפ ןאי רעטלַא רעד ןגעקטנַא

 .ףעטלַא רעד ,ןעזעג ָאד ךס ַא טָאה רע .םלועיתיב םייב טרַאה ָאד טייטש

 םלוע-תיב םעד ףיוא סױרַא ןעייג סָאװ ,רעטצנעפ ענייז ךרוד קושטראליפ

 :רע טלייצרעד טייקידװעדערַאב רעשרעױּפ רעוויטימירּפ טימ ןוא

 טָאה ,ָאטעג ןסיורג ןופ עיצַאדיװקיל רעד טניז ,1942 טסוגיױא ןט722 ןופ

 -עג ןשטייד יד ןבָאה גָאט ןדעי טעמכ .טורעג טשינ לָאמנייק םלוע-תיב רעד

 ןעוועג .רעמ לָאמַא ןוא ןדיי ענלצנייא ,רעקינייװ לָאמַא תונברק רעהַא טריפ

 עכעלנייוועג יד .רעקילדנעצ ליפ ןופ סעיטרַאּפ טגנערבעג טָאה'מ סָאװ ,געט

 -סיוא טזומעג עכעלקילגמוא יד ןבָאה טשרע וצ : ױזַא ןייז טגעלפ רודעצָארּפ

 ןָאטוצסױא ךיז ןרָאװעג ןעגנוווצעג רעכַאנ ,םירבק-רעבירג ךיז רַאפ ןבָארג

 ןטורציּפש ,סעבלָאקיןסקיב טימ ןגָאלש סָאד ןבױהעגנָא ךיז טָאה ןַאד ,טעקַאנ

 ןעמ טָאה טשרעוצ .טזָאלעג ךיז טָאה'ס רָאנ סָאװ טימ ןוא סעטאּפָאל ןוא

 ןרָאװעג דלַאב ןענעז תולוק יד .תונברק יד ןופ תולוק עשילרעטסיוא טרעהעג

 -ברק יד ןוא ןסָאש סעירעס ןעמוקעג ןענעז רעהכַאנ ,רעטקיטשרַאפ ,רעכַאװש

 זַא ,ןפָארטעג טָאה לָאמ ליפ .ןרָאװעג טליטשעגנייא ןצנַאגניא ןענעז תונ

 -עז עכעלקילגמוא יד ןוא טבעלעג ךָאנ תונברק יד ןבָאה ןסישרעד םעד ךָאנ

 .ןרָאװעג טנערברַאפ רעדָא ןבָארגַאב טייהרעקידעבעל ךָאנ ױזַא ןענ

 יד ןופ טעברַא רעד טימ ןצונַאב טפָא ךיז ייברעד ןגעלפ רעדרעמ יד

 יּפָארא ןקַאּפנײא ,סעטַאּפָאל ,רעוועג סָאד ןגָארטכָאנ םייב ױזַא .אפוג תונברק

 רעד ףיוא ןגָארטקעװַא רעדָא ןענעדָאלרַאפ ייז ןוא רעצכעוטנָא ענעגיוצעג

 .םיגורה יד ןבָארגַאב סָאד יוזא ןוא ;:עלעטש-ביור

 -רַא יד ןבָאה סָאװ ,ןדיי יד ןסָאשרעד רעדרעמ יד ןבָאה טשרע ףוס םוצ

 ,טריפעגסיוא טעב

 טוג םיא ךיז .טָאה'ס .קושטראליפ רעטלַא רעד ,טוג ץלַא טקנעדעג רע

 עשיגַארט עטרעקנַאק ליפ טלייצרעד רע ןוא ּפָאק ןטלַא ןייז ןיא טצירקעגנייא

 | .ןלָאצ ןוא ןטַאד טימ ןטקַאפ

 טגנערבעג ןשטייד יד ןבָאה ,ָאטעג ןופ עיצַאדיװקיל רעד ךָאנ גנַאל טשינ

 רעד ףיוא ןגָארטעג טָאה יז סָאװ ,דניק ַא טימ יורפ עגנוי ַא םלועיתיב ןפיוא

 בורג ַא ןיא טרעדײלשעגנײרַא דניק ןטימ יורפ יד ןבָאה רעדרעמ יד .טנַאה

 ךרוד ,ןגעקַאד דניק סָאד .טיױט ןגיל ןבילבעג זיא יורפ יד ,ןסָאשַאב ייז ןוא

 .ןבעל ןבילבעג זיא ?ןסיוו סָאד ןעד ןעק רעװ -- הנוכב רעדָא לַאפוצ ַא

 -רעמָאי דניק עכעלקילגמוא סָאד טָאה טכענ עכעלטע ןוא געט עכעלטע

 עמַאמ רעטיוט רעד ייב ןסיבעג טָאה סע .ַאמ ַאמ ןפורעג ןוא טנייוועג ךעל
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 ןרָאװעג טליטשרַאפ סַאזגנַאל זיא סָאד זיב ,ןטסורב יד ,םינּפ סָאד ,טנעה יד

 .ןעמַאמ רעטיוט רעד !בעל ןעגנַאגעגסיױא ןוא
 עכעלטע יד ןיא זַא ,טגָאז ןוא קושטראליפ רעטלַא רעד ,ךיז טנייוועצ רע

 עכעלרעמָאי סָאד טרעהעג רעטצנעפ ענייז ךרוד טָאה'מ סָאװ ,טכענ ןוא געט
 טנעקעג טשינ תיביינב ןייז ןוא רע טָאה ,דניק ןכעלקילגמוא ןופ ןייוועג

 .ןפָאלש טשינ ןוא ןסע

 -עג ןעמ טָאה -- קושטראליפ רעטייוו טלייצרעד -- רעטעּפש לסיב ַא

 -עלע עגנוי ַא עיצַאטס'ןַאב רעד ןופ ךעלניײשרַאװ ,םלוע-תיב ןפיוא טגנערב

 -סיוא ךיז ןעגנוווצעג ריא ןעמ טָאה רעגייטש רעד יו .יורפ ענעוטעגנָא טנַאג

 ךיז ,דנַאטשרעדיױו ןשיגרענע ןַא טלעטשעג טָאה יורפ יד .טעקַאנ ןָאטוצ

 יד ןבָאה ןשטייד יד .ןגָאלשעג ,טשטַאּפעג ייז ,ןשטייד יד ףיוא ןפרָאװעג

 יו טרעהעג}ןעמ טָאה תולוק עריא .ןגָאלשעצ ךעלקערש יורפ עכעלקילגמוא

 ןשילַאיטסעב ַאזַא ףיוא טעגרהרעד ריא רעדרעמ יד ןבָאה ךעלדנע .טייוו

 .רעקיטש ףיוא ןעגנורּפשעצ זיא רעּפרעק ריא זַא ,ןפוא

 -תיב ןפיוא טגנערבעג ןשטייד יד ןבָאה -- רעטייוו רע טיצ --- לָאמנייא

 ןיא טלעטשעגסיוא ייז ןבָאה ייז .ןָאזרעּפ קיצפופ א ןופ ןדיי עּפורג ַא םלוע

 ךיז לָאז רענייא זַא ,םרָאפ ַאזַא זיא ןפיול לענש ןסייהעג ןוא ןעייר עכיילג

 ןבָאה ,ןפיול ןבױהעגנָא ןבָאה ןדיי יד רָאנ יו .ןטייווצ ןופ ןרעטייוורעד טשינ

 עלַא .סעציײלּפ יד ןיא ןטניה ןופ יירעסיש א טנפעעג ייז ףיוא רעדרעמ יד

 .עטיוט ןלַאפעגקעװַא ןענעז ןדיי

 ןעמ טָאה ,קושטראליפ רעטייוו טלייצרעד ,רעטעּפש געט עכעלטע ןיא

 קיטנעק ,ענעָאטעגנָא ךייר ,ןדיי קיצכעז ַא טכַארבעג תורבקה-תיב ןפיוא

 -רעמ יד .קעּפעג-טנַאה ןוא סעזילַאוװ עכייר ענייש טימ ,רעדנעלסיוא ןעוועג

 ןוא סעזילַאּוװ יד ןגײלנעמַאזוצ ןלָאז ייז תונברק ערעייז ןסייהעג ןבָאה רעד

 ךיוא ןָאטנָא סָאד ןוא ,טעקַאנ ןָאטסיױא ךיז ןלָאז ייז ,טרָא ןייא ףיוא קעּפעג

 ןרעיוד טשינ רָאט ץלַא סָאד זַא ,ןלױפַאב ןוא טרָא ןייא ףיוא ןגײלנעמַאזוצ

 לעפַאב םעד ,ךיז טייטשרַאפ ,ןבָאה עכעלקילגמוא יד .טונימ ףניפ יו רעגנעל

 רעדליוו טימ ךיז ןבָאה ייז רעבָא .ךעלטקניּפ טריפעגסיוא םיחצור יד ןופ

 -רעמ ייז ,טעקַאנ ןענאטשעג ןענעז סָאװ ,תונברק יד ףיוא ןֿפרָאװעג החיצר

 .טונימ ףניפ יו רעגנעל טרעיודעג טָאה סע זַא ,ןגירשעג ןוא ןגָאלשעג ךעלרעד

 ןיא טייוו יו ףיוא טרעהעג ןעמ טָאה ןדיי עטקיניײּפעג יד ןופ ןעיירשעג יד

 ערעייז גנַאג ןיא טזָאלעג רעדרעמ יד ןבָאה דלַאב רעבָא .ןסַאג עקימורַא יד

 קעּפעג ,סעזילַאװ יד .ןרָאװעג טליטשעגנייא ןענעז תונברק יד ןוא ןטַאמָאטױא

 ,טריפעגקעװַא ןוא ןענישַאמ ףיוא ןדָאלרַאפ םינילת יד ןבָאה ץכעוטנָא ןוא

 ווו ,טרָא םעד ןופ טנעָאנ ןעגנאגעגכרודא ,קושטראליפ ,רע זיא לָאמנייא

 ןבָאה -- קעניר יראטס ןפיוא ןרָאװעג טקעדטנא ןענעז עכלעוו -- תונברק יד

 ןעוועג זיא סָאד -- ןטנַאקַאב ַא ףיוא ןפָארטעגנָא ייז ןשיווצ ןוא טעברַאעג
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 ןבָאה ייז ןוא --- ןייטשניבור יכדרמ ךורב ןופ םעדייא ,שטיוואנלאוו ריאמ

 | - ,טסירגַאב קיטייזנגעק עדייב ךיז
 ןכעלקילגמוא םעד ףיוא ןפרָאװעג ךיז רעדרעמ יד ןבָאה "אטח; ַאזַא רַאפ

 -עגסױרַא ,ןקושטראליפ ,םיא ןוא רעקיטש ףיוא םיא טקאהעצ ,ןשטיוואנלאוו

 .תורבקה-תיב םייב הריד ןייז ןופ טצעז
 ןופ ןעמוקניײרַא ןרַאפ ןכָאװ עכעלטע -- גנואיירפַאב רעד רַאפ טנעָאנ

 -עשרַאװ ףיוא ןעגנַאגעגכרודַא רע זיא -- קושטראליפ טלייצרעד -- ןסור יד

 ,יורפ ענעָאטעגנָא עגנוי ַא קורב ןפיוא ןגיל ןפָארטעג ןוא ענלָאּפ ייב סַאג רעוו

 עלעשעלפ קידייל א ןגעלעג זיא ריא ןבעל) טמסעג סָאװ רָאנ ךיז טָאה סָאװ

 -קירוצ זיא רע ןעוו ,רעטעּפש העש עכעלטע ןיא .(םס םענעקנורטעגסיוא ןופ

 -ניא ןיוש רעבָא ,ןגעלעג ךָאנ ױרֿפ יד זיא ,געוו ןבלעז םעד ךרוד ןעגנַאגעג

 יד ןגױצעגּפָארַא ריא ןופ ןבָאה םינכש ענעפָאלעגנָא יד .עטעקַאנ ַא ןצנַאג

 .ךיש ןוא םישובלמ
 ===. 38 .--יי-.-- 44 ==

 :טלייצרעד יקסווָאנאוויא .א

 ןעמוקעגוצ םיא וצ זיא ,סַאג יד ןעגנַאגעגכרודַא זיא רע תעב ,1943 ,רעמוז

 ווװ ,ןזייוו םיא לָאז רע ןטעבעג םיא ןוא ןָאטעגנָא קידנעטשנָא ,דיי רעגנוי ַא

 .ָאּפַאטסעג יד ךיז טניפעג סע

 ןעד וטסייוו ,ָאּפַאטסעג יד וטספרַאד סָאװ :גנוקרעמַאב סיקסווָאנאי ףיוא

 -טנעעג דיי רעד טָאה !ָאּפַאטסעג רעד ייב טרַאװרעד ךיד סָאװ ,דיי סלַא טשינ

 טזָאל רענייק ,טלעוו רעד ףיוא דיי ַא רַאפ טרָא ןייק טנייה ָאטשינ, :טרעפ

 רוטּפ סע ךיא ליוו ,טיוט רעד יװ רעגרע ליפ ךָאד זיא ןבעל ןיימ ,ןײרַא טשינ

 .ָאּפַאטסעג רעד וצ ייג ןוא ןרעוו
 יי 4 5555 4 טיי

 : טלייצרעד שטיווָאלאראק לַאכימ
 רעקנילבערט םוצ ץַאלּפיגַאלשמוא ןופ ןדיי יד טריפעג טָאה ןעמ ןעוו

 -עקנעש יקסניליק ףיוא גנַאגכרודַא םייב יו טקרעמַאב רע טָאה ,גוצ-ןטיוט

 זיא סָאװ ,דניק טוט ַא רעווקס ןיא טגײלעגקעװַא דיי ַא טָאה סַאג ַאשטיוו

 ךיז טָאה ,טקרעמַאב סָאד טָאה סָאװ ,שטייד ַא .טנַאה ןייז ףיוא ןעגנַאגעגסױא

 "גוווצעג ןוא ןגָאלשעצ ךעלקערש םיא ,דיי ןכעלקילגמוא םעד ףיוא ןפרָאװעג

 -ָאלשעצ רעד -- ןענָאגַאװ יד ןיא דניק עטיוט סָאד ךיז טימ ןעמענוצטימ ןעג

 ןוא דניק עטיוט סָאד ןעמונעגקירוצ טָאה רעטָאפ רעטשלחרַאפ ןוא רענעג

 ןיא ךיז טימ סע ןעמונעגטימ -- לקעּפ ַא יו םערָא ןרעטנוא ןגָארטעג סע

 | .ןענָאגַאװ יד
 רירי---'14 3 .------

 :טלייצרעד ץעשזרוקס ףרָאד ןופ טסירק ַא

 הירב רעסיורג ַא ןעוועג זיא סָאװ ,םרַאדנַאשז ַא ןעוועג זיא ףרָאד ןיא
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 טימ ןָאטעג סָאד טָאה רע .ןסישרעד ייז ןוא ןדיי ענעטלַאהַאב ןכוזוצסיוא ףיוא

 ,טעברַא ןייז ןוכ ןדירפוצ ןוא קיטסול קידנעטש ןעוועג זיא ןוא טימעג טכייל ַא

 ַא ןעגנאגעגמורַא ,עילָאכנַאלעמ ַא ןיא ןלַאפעגנײרַא רע זיא גנולצולּפ

 יד טלייצרעד ןעמעלַא רַאפ טָאה רע ןוא רעטרעיוזרַאפ א ,רעטלפייווצרַאפ

 -פוצ .רעייז זיא רע סָאװ ןופ ,טעגרהרעד ןדיי ליפ רעייז ,ליפ טָאה רע :הביס

 ךעּפ טימ ,רָאי 18 ןופ לדיימ עגנוי א -- תונברק ענייז ןופ ענייא רָאנ ,ןדיר

 טזָאל ,קידנעטש םיא טגלָאפרַאפ םינּפ עזָאר-סייוו קיטכיל ןוא ןגיוא עצרַאװש

 רע ןעוו טכַאנייב טשינ ןוא ,ךַאװ זיא רע ןעוו גָאטיײב טשינ ,ןעור טשינ םיא

 טגרעוו ,םיא טקיטש ,לדיימ סָאד יז טמוק ןייא-טפָאלש רע רָאנ יו .טפָאלש

 "?ןבעל גנוי ןיימ ןעמונעגוצ וטסָאה סָאװרַאפ ,רעדרעמ , :טיירש ןוא םיא

 ,עילָאכנַאלעמ ַא ןיא ןלַאפעגניײרַא ןוא ןפָאלש טרעהעגפיוא טָאה רע
 אה טועה. עא

 :טלייצרעד דראמ ןופ יקסנישאי

 טייצ רעצנַאג רעד רעביא רעױּפ א טָאה יקסאיּפ עקווַאקוק ףרָאד ןיא

 יז ,ןדיי ענעטלַאהַאב ןכוזפיוא טימ ןעמונרַאפ ךיז טפַאשרעה רעשיצַאנ ןופ

 ."גנוקיטפעשַאב , עליבַאטס ןייז ןעוועג זיא סָאד .ןבױרַאב ןוא ןדרָאמרעד

 -סױרַא טימרעד .ןרָאװעג ךייר קרַאטש *עיסעּפָארּפ , -עד ןופ זיא רעױּפ רעד

 -רעד ןרענעלק טימ ןבָאה סָאװ ,ףרָאד ןיא םירעיוּפ ערעדנַא ייב האנק ןפורעג

 ןעמוקעגמוא ןענעז טנעה עקיטולב ענייז ןופ .ליּפשיײב ןייז ןָאטעגכָאנ גלָאכ

 : .ןדיי רעקילדנעצ ליפ

 .חצור ןדליוו םעד ןופ תונברק עכעלטע ןעזעג לָאמנייא טָאה תודע רעד

 רעטכָאט יד טנעקרעד רע טָאה רענייא ןיא .ןעיורפ עגנוי 3 ןעוועג ןענעז סָאד

 ןוא טקַאהעגּפָא ןעוועג ייז ייב ןענעז ּפעק יד .דראמ ןופ ןייטש לאיחי ןופ

 -עגּפָארַא םישובלמ יד ןוא ןטינשעגּפָא רָאה יד ,רעּפרעק יד ןופ טלײטעגּפָא

 .ןגיוצ
 אי "א

 ,רעקנוב ןשידרערעטנוא ןַא ןיא טבעלעגרעביא טָאה סָאװ ,טניירפ ַא טימ

 ןפיוא ןסקַאוװעגסיױא ןענעז סָאװ ,קנעב יד ןופ ענייא ףיוא ןסעזעג רימ ןענעז

 ןעוועג ןענעז רימ ןוא טַארטסיגַאמ רעד ןענַאטשעג לָאמַא זיא'ס ווו ,הטש

  טצעזעגקעווַא ךיז טָאה זנוא ןבעל .ןברוח ןסיורג ןנעוו סעומש ַא ןיא טפיטרַאּפ

 .םישובלמ ליוויצ ןיא קַאילָאּפ רעקירָאי-לטימ ַא

 טמענ ןכש רעזנוא ןוא ןסירעגרעביא טשינ סעומש רעזנוא ןבָאה רימ

 ןיא דילגטימ ַא : רָאפ ךיז רע טלעטש ייברעד .לײטנָא םענעעזעגנָא ןא םיא ןיא

 ןייז רע טזײװַאב ,ןביולג םיא ןלָאז רימ ידכ) ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס ַא

 רעשידרערעטנוא ןַא ןיא קיטעט ןעוועג טייצ עיצַאּפוקָא ןיא .(עיצַאמיטיגעל

 טציא .(ךיז רע טרימיטיגעל םעד ףיוא ךיוא) גנוגעווַאב רעשיטסישַאפ-יטנַא
 .עב .וא ןיא רעטמַאַאב רעכיוה ַא רע זיא
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 סָאװ טסייוו סָאװ ,שטנעמ ַא ןופ טייקרעכיז רעד טימ טריטנעצקַא רע

 :טדער רע

 סָאװ ,םעד טימ---ןצראה ןיא טּפאלקעג ךיז רע טָאה -- ךיז םעש ךיא --

 רעדירב ענַימ ןבָאה ןדיי יד ןופ גנוטָארסױא רעד ןיא .קַאילָאּפ ַא ןיב ךיא

 -סיוא יד טלָאװ ףליהטימ רעייז ןָא ,סלַאפנדעי .קלח ןסיורג וצ ַא ןקַאילָאּפ

 .עלַאטָאט ,עכעלטנורג ַאזַא ןעוועג טשינ גנוטָאר

 -טנַארַאפ וצ עקידלוש יד טשינ ןעמ טיצ סָאװרַאפ עגַארפ רעזנוא ףיוא

 :רע טרעפטנע ,טײקכעלטרָאװ
 ןטּפשמ ןוא ןצעזנייא ןפרָאדַאב טלָאװ ןעמ לייוו ,ךעלגעממוא זיא סָאד

 .קלָאפ ןשיליוּפ ןופ טפלעה ַא

 תוירזכא ןוא טייקדליוו םזידַאס 2

 רָארעט ןשטייד ןרעטנוא הנשה-שאר רעטשרע רעד

 יד ןעמונראפ ןבָאה סעדרָאה עשטייד יד רָאנ יו ,ןָא גָאט ןטשרע ןופ

 -רעביא עליבאטס טנדרָאעגנייא סעדנאב-רעטילימ ענעדישראפ ןבָאה ,טָאטש

 .ןבוטש עשידיי רעביא ןלאפ

 ןופ ןסיירפיוא סָאד ןרעה טשינ לָאז ןעמ טכאנ ןייא ןייק ןעוועג טשינ

 יד ןופ ןפור-ספליה עטלפייווצראפ -- םעד ךָאנ דלאב ןוא רעטצנעפ ,ןריט

 .ןדיי ענעלאפאב
 ןוא רוּפכ םוי ,הנשה שאר ןופ טכענ עטסיוו ןוא געט ערעטצניפ יד ןיא

 ינאג .הגרדמ רעטסכעה רעד וצ ןעגנאגרעד טייקדליוו עשטייד יד זיא ,תוכוס

 טשינ ,בוטש וצ בוטש ןופ ןעגנאגעג סעדנאב עטעשויעצ ןענעז טכענ עצ

 ןוא טביורעג ,רעטצנעפ-ןריט ןכָארבעגפיוא ,זיוה שידיי ןייא ןייק ןטימעגסיוא

 רעוועג טימ טריזירָארעט ייברעד .טרעדנילפעג ןוא טרעטשינעג ,טעדנעשעג

 -ייווצראפ .ןדיי ענערָאװעג-רקפה ,עזָאלצוש יד ּפעלק עקידתוירזכא טימ ןוא

 -עצ ןופ ,ןעיורפ עטעדנעשעג ןופ ,רעדניק ענעקָארשרעד ןופ תולוק עטלפ

 -יא רעהפיוא ןַא ןבָאה ,סטוג ןוא בָאה רעייז ןופ עטביוראב רענעמ ענעגָאלש

 א יו ,טקיטשראפ ןבילבעג ןוא שינרעטצניפ-טכאנ יד ןסירעגכרודא קיד-"המ

 .רבדמב ארוק לוק
 םימלצ ןריט יד ףיוא ןוא רעטצנעפ יד ןיא טלעטשעגסיורא ןבָאה םייוג

 .רעדליב עקילייה טימ

 א עשיצאנ יד טסייה סע סָאװ טוט טוג ןיוש זדיי ןבָאה הנשה שאר

 עצנַאג סָאד ןוא טָאטש יד ןעמונרַאפ ןבָאה ייז יוי .געט עכעלטע םיוק .עּפ

 טָאה דיי א .רעטצניפ ןוא טסיוװ ,טקאהעגּפָא ןיוש ןעוועג זיא ןבעל עשידיי

 לכ וצ ,טעברא וצ טּפאכעג טָאה ןעמ .סאג ןיִא ןזייוו ךיז טנָאקעג טשינ ןיוש

11 



 -נָאק ןיא ווָארגנעװ ןייק ןבירטעג ייז ןוא ןדיי טּפאכעג טָאה ןעמ .ךרּפ תדובע

 ןוא רעגנוה טימ טקיניײּפעג עטּפאכעג יד טָאה ןעמ .רעגאל-עיצארטנעצ

 רענייא ווו ןוא תונויזב עשילרעטסיוא ןוא ּפעלק עקידתוירזכא טימ ,טשרוד

 .ןטלאהאב וצ ךיז טכוזעג ןעמ טָאה ,טנָאקעג רָאנ טָאה

 ןעגנאגעג ,טגאוועג ןדיי לָאצ עניילק א ןבָאה הנשה שאר גָאט ןטשרע םעד

 א ןופ ןרָאװעג טלגנירעגמורא לוש יד זיא דלאב .רוביצב ןענעוואד לוש ןיא

 -רעד יד ףיוא ךיז ןפרָאװעג ,קינייוװעניא ןיירא ןענעז לייט א .ןשטייד עדנאב

 .חצר תוכמ ייז ןגָאלשעג ,םיתילט יד ייז ןופ ןסירעגּפָארא ,ןדיי ענעקָארש

 טימ ןוא טנאוו-דנארב א ןיא ריט רעד ייב טלעטשעגסיוא ךיז ןבָאה ערעדנא

 ,ןדיי יד .עקידנפיולסיורא יד ףיוא ןפרָאװעג ךיז טייקדליוו רעטסערג רעד

 ןגָאלשעצ ךעלקערש ןענעז רעטצנעפ יד ךרוד ןעגנורּפשעגסיורא ןענעז סָאװ

 .ןסיורד ןיא טראוועגּפָא ייז ןבָאה סָאװ ,ןשטייד עטעשויעצ יד ןופ ןרָאװעג

 ןבָאה ייז .ןייטשנכייא המלש בר רעד ןרָאװעג ןגָאלשעצ זיא ןטסקראטשמא

 ןרעק וצ ןעגנוווצעג ןוא סַאג רעד ףיוא טריפעגסיורַא ,טעקַאנ ןָאטעגסיוא םיא
 ,ןיבור ףסֹוי רעקנארק רעד .טנעה עזיולב יד טימ ןוא םעזעב א טימ ןסאג יד
 .ןרָאװעג ןסָאשרעד זיא רעטצנעפ ןכרוד ןעגנורּפשעג זיא סָאװ

 טּפאכעג הנשה שאר ןופ געט ייווצ יד ןיא ןענעז ןדיי טנזיוט ייווצ ךרעב
 ווָארגנעוװו ןייק ןרָאװעג ןבירטעג ןוא ןבוטש יד ןיא ןוא ןסאג יד ףיוא ןרָאװעג
 .ןרעגאל-עיצארטנעצנָאק יד ןיא

 תוירזכא רעוויטקעלַאק ןופ טקא רעטשרע -- ווָארגנעװ
 טכענ עגנאל ןוא געט עסייה יד טּפעלשעג ךיז ןבָאד רעווש ךעלדנעמוא

 רעשיצאנ ןופ געט עטשרע יד ןיא .1929 רעבמעטּפעס טפלעה רעטייווצ ןופ
 זיא סע .ןשינעטלעהאב ענעדישראפ ןיא טקעטשראפ ךיז ןעמ טָאה טפאשרעה
 ןעמ טָאה ,געט עסייה עכלעזא ןיא ןטלאהאב ןגיל סָאד ןרָאװעג סואימ רעבָא
 יד רעדייא ,קיליוויירפ ,טעברא וצ ןייג ןיילא לָאז ןעמ טדערעגנעמאזוצ ךיז
 .ןּפאכ ןשטייד

 רעטגיילעגנייא רעד וצ ןשטנעמ 70--60 ןופ עּפורג א סיורא ןענעז רימ
 ןופ זיוה עקיקָאטש-יירד סָאד ןענאטשעג זיא סע ווו ,7 ענלאטיּפש ףיוא הברוח
 עבמָאב-סיירפיוא עשטייד א ןופ ןרָאװעג טּפאלקעצ זיא ןוא ,ןיקסניזדָאגאי
 | .טָאטש רעד ףיוא ףירגנָא רעייז ןופ גָאט ןטשרע ןיא

 ןבָארגאב זיוה םעד ןופ תוברוח יד רעטנוא ןענעז ןענעכערסיוא ןטיול
 זורג םענעמונעגקעווא םענופ ןבָאה רימ .ןשטנעמ קילדנעצ עכעלטע ןרָאװעג
 -ילבעגנבעל יד ווו ,ייר א ןיא טגיילעגסיוא ייז ,עטיוט עכעלטע ןבָארגעגסיורא
 ,טנייוואב ךעלרעמָאי יז ןבָאה סעילימאפ ענעב

 ,טעברא רעד ןיא ןעוועג ןָאטראפ קראטש ןענעז רימ תעב ,גָאט ןבלאה ךָאנ
 ענעדישראפ ןוא ןטייז עלא ןופ ןעיירעסיש טרעהרעד גנולצולּפ רימ ןבָאה
 ...! ןטלאה ךיוה טנעה יד ...!סואררעה :ןפורסיוא ןוא ןעיירשעג עדליוו
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 "עגמורא ןעוועג רימ ןענעז ,ןקוקוצמורא ךיז ןזיוואב ןבָאה רימ רעדייא
 -קיב זנוא וצ עטקערטשעגסיוא טימ ןשטייד עטעשויעצ עדנאב א ןופ טלגניר

 טקוקאב ןוא טלעטשעגּפָא ךיז ןשטייד יד ןבָאה עגר א .ןרעװלָאװער ןוא ןס

 א קידנכאמנָא ,תולוק עדליוו טימ סיורא ייז ןענעז רעבָא דלאב ,עטיוט יד
 ,סאג ןיא ןָבירטעגסיורא עלא ןוא ּפעלק טלייטעג ,הלהב

 .ןשטנעמ רעטרעדנוה ליפ ןּפָארטעג ןיוש רימ ןבָאה סאג ענלאטיּפש ףיוא

 רעד ןיא ןטלאהעג טנעה יד ,ןעייר עגנאל ןיא טלעטשעגסיוא ןעוועג ןענעז ייז

 יד וצ רעהא ןטסירק ךיוא ןוא ןדיי ןבירטעג ןעמ טַאה ןטייז עלא ןופ .ךיוה

 יד טימ לצנש ןפיול וצ ןעוועג ןעגנוווצעג ןענעז ייז .ןעייר עטלעטשעגסיוא

 -עג ,ןפָאלעגכָאנ ייז ןענעז ןשטייד עטעוועדליוועצ ןוא ךיוה רעד ןיא טנעה

 ערעדנא ןוא סנעמיר ,סנקעטש ,ןרעװלָאװער ,ןסקיב טיִמ ןטניה ןופ טּפאלק

 .תיחשמדילכ

 טגָאי ָאד ןוא ,שטיוװָאניבַאר לאיזחי 'ר ןיבר רעלַאיב םעד ןעמ טביירט טָא

 ןפיוא "ץיירק ןטיור, ןופ דנאב ןטימ יקסווָארטסָא רָאטקָאד ןטלא םעד ןעמ

 -עגסױרַא םיא ,טעקַאנ-בלַאה ,דיי ןעקנַארק ןטלַא ןַא ןעמ טביירט טָא :םערָא

 חלג םעד ןעמ טביירט ָאד ןוא ,ןגעלעג זיא רע ווו ,טעב-ןעקנַארק ןופ טּפעלש

 -נוווצעג ןרעוו םאנסיוא ןָא עלא .םיחלג עגנוי עכעלטע ךָאנ טימ יקסניליבאק

 ןענעז ןטסקראטשמא .ןטניה ןופ טּפאלקעגרעטנוא ןוא ןפיול וצ לענש ןעג

 ןיא עטקעטשרַאפ ןענופעג ןבָאה םיחצור יד סָאװ ,ןדיי יד ןרָאװעג ןגָאלשעצ

 .ןשינעטלעהאב

 טימ סאג רעד ףיוא ןעייר יד ןיא ןענאטשעג רימ ןשנעז העש עכעלטע

 -ּפָארא טייקדימ בילוצ ךיז ןבָאה טנעה יד ןעמעוו ייב .ךיוה רעד ןיא טנעה יד

 .ּפָאק ןרעביא ןוא טנעה יד רעביא ּפעלק ןעמוקאב טָאה ,רעקירעדינ טזָאלעג

 סָאװ ץלַא .ןשטייד יד ןופ ןרָאװעג טכוזַאב ןשטנעמ יד ןענעז לָאמ עכעלטע

 .ןעמונעגוצ ןעמ טָאה ןשַאט ערעייז ןיא ןענופעג טָאה ןעמ

 .ןרישראמ ןסייהעג ןעמ טָאה וצ-טכאנראפ

 -ראוו קע וצ ןעמוקעגוצ -- ןשטנעמ רעטרעדנוה ליפ -- ןענעז רימ ןעוו

 עסיורג ןעמ טביירט ןסאג ערעדנא ליפ ןופ יו ,ןעעזעג רימ ןבָאה סאג רעוועש

 ,ןטסירק ךיוא זייוולייט ,ןדיי טּפיוהרעביא ,רענעמ סעיטראּפ

 רעד רעביא טריזינַאגרָא ןשטייד יד ןבָאה ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה סע יו

 סיוא , ןסאג עלא ןסָאלשענּפָא ,לאפרעביא .אזא טנגעגמוא ןוא טָאטש רעצנאג

 -עג עלַא ןוא ,ןָא רָאי 14 ןופ רענעמ עלַא ןעמונרַאפ ,רעזייה עלַא "טמעקעג

 | .ןיירא הסיפת רעד ןיא ןבירט

 ןטייז עדייב ןופ ןוא טנפעעג טיירב ןענאטשעג זיא רעיוט-הסיפת רעד

 ליפ ןענאטשעג ןענעז ,ףיוה-הסיפת ןיא ןיירא ףיט זיב ןסיורד ןופ ,רעיוט

 ךיז ךעלרעדרעמ ןוא סנעמיר ,סנזייא ,סנקעטש ,ןסקיב טימ ןדָאלאב ןשטייד

 ןבירטעג ןטניה ןופ ןענעז סָאװ ,תונברק עקידנרישראמ יד ףיוא ןפרָאװעג
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 ןוא ּפעלק יד .ןופ ןלאפעג ןענעז ליפ .ןשטייד עטעשויעצ ערעדנא ןופ ןרָאװעג

 א ןיא ענעבירטעצ יד ןופ סיפ יד רעטנוא ,געוו ןפיוא ןגיל ןבילבעג ןענעז

 ךלמ רחוס-לאינָאלָאק םעד ןעזעג ךיא בָאה ייז ןשיוצ .עשזולאק טולב

 רעטרימשעגסיוא ןַא ןטייז ענעכָארבעצ טימ ןגעלעג זיא רע -- קינערבערס

 .ןבעל ןופ םינמיס עניילק טימ טולב ןיא

 25--20 וצ טקאּפעגנָא ,ןלעצ-הסיפת יד ןיא ןבירטעגניירא זנוא טָאה ןעמ

 ןיא .ןשטנעמ 6--4 ראפ םיוק טרָא ןעוועג זיא סע ווו ,עלעצ א ןיא ןשטנעמ

 רעד רעביא .תעל-תעמ 2 עטנעָאנ ןטלאהעג זנוא ןעמ טָאה שינעקיטש אזא

 טלעטשעגסיוא ,ףיוה-הָסיפת ןפיוא ןזָאלעגסיױרא לָאמ ןייא זנוא ןעמ טָאה טייצ

 ,טיורב ךעלקיטש וצ ןבעגעג ןוא ןעייר ןיא

 ףיוה-הסיפת ןפיוא רעדורעג א טרעהעג ןעמ טָאה טכאנ רעד ןטימ ןיא

 סָאד זא ,טסווורעד ךיז ןעמ טָאה ירפ רעד ןיא .יירעסיש א ךָאנרעד דלאב ןוא

 ןענופעג טָאה ןעמ עכלעוו ייב ןטסירק עכעלטע ןסָאשרעד ןשטייד יד ןבָאה

 דרעב טימ ןדיי ערעטלע עכעלטע טכוזעגסיוא ןבָאה ןשטייד יד .(?) רעוועג

 ענעסָאשעג יד ןייז רבקמ ןוא רעבירג ןבָארג וצ ןעגנוווצעג ןוא תואּפ ןוא

 .ןטסירק

 -עב 'ר ןוא וועל ןמחנ 'ר ןבָאה גָאט ףיוא ןעיולב ןביוהעגנָא טָאה סע ןעוו

 -הסיפת ןיא טּפָארּפעגנָא זנוא טימ ןעמאזוצ ןעוועג ןענעז סָאװ ,בוט םוי שיר

 םוצ ןיליפת ןוא םיתילט ןייק טשינ ןבָאה ייז -- טצכערקעג קראטש ,רעמאק

 .ןענעוואד

 ןייז זנוא ףראד ביל זיא טָאג ביוא -- לעדיר ךורב ייז טָאה טסיירטעג

 .אהינ

 ןפיוא טריפעגסיורא זנוא ןעמ טָאה טסערא רעזנוא ןופ גָאט ןטירד ןפיוא

 -ייר ןיא ךיז ןלעטשוצנייא ןלױפַאב הסיפת רעד רַאפ סַאג ןיא ןוא ףיוה-הסיפת

 ביוא .ןטייווצ ןראפ בורע זיא רענייא זא ,טגָאזעגנָא ןוא ןָאזרעּפ 5 וצ ןע

 ,ןרעוװ ןסָאשרעד עקירעביא יד ןלעװ ןעייר יד ןופ ןפיולטנא טעװ רעצעמע

 -טנא טשינ לָאז רע ןטיה טזומעג .ןטייווצ םעד רענייא רעבירעד ןבָאה רימ

 ,ןפיול

 עגנאל ךעלדנעמוא יד ייבראפ טייר ןאמ-רעטילימ רערעכעה א סעּפע

 רעד ןיא ."ןסיימש רעטנורא עטיה יד , :טלעפאב רע ןוא ןשטנעמ ןופ ןעייר

 -קיב :טיזיווקער ןטנאקאב םעד טימ ּפעק יד רעביא ןעמעלא ןעמ טקאה עגר

 טָאה סָאװ ,םעד ןעוועג זיא ייוו ןוא .וו .א. .א סנזייא ,סנעמיר ,סנקעטש ;ןס
 ,לטיה ןייז ןּפאכוצּפָארא לענש ןזיוואב טשינ

 ערעייז ןכוז ייז .רעדניק ןוא ךעלדיימ ,ןעיורפ םורא ןפיול ןעייר יד ייב

 ןיא שובלמ א רעדָא ןסע סעּפע ןבעגטימ ןליוו ייז .רעדירב ,סרעטָאפ ,רענעמ

 קעווא טביירט ןעמ ,וצ טשינ םענייק ןזָאל רענלעזיךאוו יד רעבָא ;ןיירא יגעוו
 .ןעיירעסיש ןוא ּפעלק טימ
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 -געוו ןייק יײסָאש רעװָאלָאקָאס ןפיוא ּפעק עזיולב יד ןיא טרישראמ ןעמ
 -עכערסיוא טוװרּפ ןעמ רעבָא .ןסיוו סָאד ןעק רעװו ?ןשטנעמ ליפיוו .ווָארג

 עדעי ,רעטעמָאליק 2 ןופ גנעל א טמענראפ גוצ רעקידנרישראמ רעד :ןענ

 -יוט ןעצ ןופ עסאמ א יוזא טרישראמ ,רעטעמ 1 טמענראפ ןשטנעמ 5 ןופ ייר
 .ןשטנעמ טנז

 ךיז לָאז ןעמ ןריטיגא ייז .ןטסירק עגנוי עכעלטע ןרישראמ תונכש ןיא

 -ראמ םעד ןכאוואב ןוא ןריפ סָאװ ,ןשטייד קילדנעצ עכעלטע יד ףיוא ןֿפראוו

 -סיוא קשח סיורג ןופ .רעוועג סָאד ןעמענוצ ןוא ןקיטשרעד ייז ,גוצ ןקידנריש

 .טנעּה יד ןָא ןבייר ןוא סעינָאלד יד ןיא ייז ןעייּפש ןאלּפ םעד ןריפוצ
 וצ א זיא סע זא ,ןגייצרעביא ןוא ןקיאוראב וצ ייז ןעגנולעג םיוק זיא'ס

 ןשטייד יד רעבָא טיירפאב ךיז רימ ןטלָאװ ןיילא .גנומענרעטנוא עשילאקיזיר

 .טנגעג רעד ןיא ןעוועג םקונ ךעלקערש ךיז ןטלָאװ

 -עג רעמ טשינ .ןענאטשעגּפָא דיי רעיורג רעקשטיטלא ןא זיא געוו ןיא

 ןעמונעג ,דרע רעד ףיוא טזָאלעגּפָארא ךיז טָאה רע .ןייג וצ חוכ ןייק טאה

 ,דיי םוצ ןסָאשעגסיױא ,שטייד א ןפָאלעגרעטנוא זיא דלאב .ריפ עלא ףיוא ןייג

 -אקיטולב א ןיא ײסָאש ןפיוא ןגיל ןבילבעג רעטיוט א זיא רעקשיטלא רעד
 .עשזול

 ,רעגנוה ןופ עטרעטַאמעגסיוא ןשטנעמ ווװ ,ןלַאפ ליפ ןעוועג ןענעז סע

 -רעד ןלעװ עכלעזא זא ,קידנסיוו .טשלחעג שראמ ןיא ןבָאה ןייּפ ןוא טשרוד

 יז ןוא טנעה יד רעטנוא ןעמונעג עכאווש עכלעזא םינכש ןבָאה ,ןרעוו ןסָאש
 ' .ןגָארטעג

 ןוא סעקארוב .ןרעיימ ןסקאוו סע וו ,רעדלעפ טרישראמייבראפ ןבָאה רימ

 א ,לרעיימ ַא סיוא ןסייר ,וצ ןפיול ,ןגַאװ ערעטסיירד לייט .תוקרי ערעדנַא

 ןטימ ראפרעד ןלָאצאב ליפ ןוא ןכערבראפ אזא ראפ ןסיש ןשטייד יד .קארוב

 .ןבעל

 טשינ רענעמ ןייק ןעמ טָאה טרישראמכרוד ןבָאה רימ ווו ,רעפרעד יד ןיא
 ןכאוו יד .טיורב ,רעסאוו ןגָארטוצ זנוא טוװרּפעג ןבָאה סעטרעױּפ .ןעעזעג
 .ןבירטראפ ןוא ןסָאשעג ייז וצ ןבָאה

 -יורג א ןרָאװעג זיא דיבאקאמ ףרָאד סָאד טרישרַאמכרוד ןבָאה רימ ּתעב
 ךיז ןוא דלאוו ןטנעָאנ ןיא ןפיולטנא ןעמונעג ןבָאה ןשטנעמ ליפ .הלהב עס
 ןבָאה רענלעז-ךאוו יד .ןרעייש ןיא ןוא ךעלזייה עשירעוּפ יד ןיא ןטלאהאב
 -טנא וצ ןעגנולעג זיא עכעלטע .עקידנפיולטנא יד ףיוא יירעסיש א טנפעעג
 .ןרָאװעג ןסָאשרעד ןענעז עכעלטע .ןֿפיול

 זנוא טָאה לטעטש קע ןיא .ווָארגנעװ ןייק ןעמוקעגנָא רימ ןענעז טכַאנרַאפ
 -עגסיוא ןעוועג ןענעז ייז .גנולײטּפָא-רעטילימ עטנפָאװאב א טראווענּפָא
 -תלבק, ןקירעהעג א טכאמעג זנוא ןבָאה ןוא סָאטױא-טסאל ליפ ףיוא טלעטש
 -אמ עטלעטשעגסיוא ןופ ּפעק יד רעביא ןסָאשאב זנוא טייצ עגנאל א ??םינּפ
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 יד ןקערשּוצנָא לסיב א .ואריו ועמשי ןעמל אזא ןעוועג זיא סָאד .רעוועג-ןיש

 .עסאמ-ןשטנעמ עסיורג

 -ָאליק 40) געוו ןגנאל ןופ טרעטאמעגסיוא ךעלקערש ןעוועג ןענעז רימ

 ---רקיע רעד ןוא ןסע טשינ תעל-תעמ 2 רעכעה ןופ טרעגנוהעגסיוא ,(רעטעמ

 גנאלראפ רעטסערג רעד .טשרוד ןופ ןוא ץיה רעסיורג רעד ןופ טקיניײּפעג

 -עגנייא ךיז ןבָאה ןעיורפ רעווָארגנעװ זא ןוא .רעסאוו לסיב א ןעוועג זיא

 -עג ןוא ןסָאשעג ייז וצ ןעמ טָאה ,רעסאוו רעמע ןא ןגָארטעגוצ ןוא טלעטש

 א יורפ א ןופ ןעמונעג טָאה קישטנאלרא ,רעכעלב רעד .חצר תוכמ ןגָאלש

 "בלאה א ןבילבעג זיא רע זא ,ןרָאװעג ןגָאלשעצ יוזא רע זיא ,רעסאוו לסיב
 .רעטיוט

 -לכעטש טימ טיירדעגמורא ץאלּפ רעסיורג א -- רעגאל רעווָארגנעװ ןיא

 ליפ ןפָארטעג ןיוש רימ ןבָאה ,ןשטייד עטנּפָאװאב ןופ טכאוואב ןוא טָארד

 יילימ שיליוּפ ןוא ןשטנעמ עליוויצ ןופ שימעג א -- עטראּפשראפ רעטנזיוט

 ףיוא ןגעלעג ןענעז רעמינּפ עטרעגנוהעגסיוא עכיילב-לעג טימ עלא .רעט

 ,למיה ןעיירפ ןרעטנוא דרע רעד

 רעקיטכַאנרַאפ רעליק רעד ףיוא ןלַאפעג רימ ןענעז עטשלחרַאפ ןוא עדימ

 ךיז ןבָאה רימ .ןעור טזָאלעג טשינ רעבָא טָאה טשרוד ןוא רעגנוה רעד .דרע

 יד רעבָא ,רעגַאל ןופ חטש ןפיוא םענורב ַא סעּפע ָאד זיא סע זַא ,טסווורעד

 םיא ןופ טפיוקרַאפ ןוא טּפַאכרַאפ םענורב םעד ןבָאה טייל-רעטילימ עשיליוּפ

 -וקוצוצ רעווש זיא סע רעבָא -- לשעלפ א ןשָארג 20 -- רעסאוו ךעלעשעלפ

 ךיז ןבָאה סע ןוא גנארדעג ןסיורג םעד בילוצ רעסאוו לשעלפ א ךָאנ ןעמ

 טייקטיירג-ףמאק ןוא הפצוח רעמ טימ ,ערעקראטש ,רעפיוקרעביא ןפאשעג

 יד ייב ּפָא ןפיוק ,ןדיי יד םענורב ןופ ּפָא ןּפוטש ייז -- ןקאילָאּפ עגנוי --

 -עלפ ַא ןשָארג 50 וצ ןדיי יד סָאד ןפיוקרַאפ ןוא רעסַאװ ךעלשעלפ יד רענלעז

 .ןדיי עכעלטע טקיווקעג ךיז ןבָאה רעסאוו לשעלפ ןייא טימ .לש

 ןענעז ייז .טעוועדליוועג ךעלקערש ןשטייד יד ןבָאה טכאנ עצנאג א

 ןדיי טכוזעגסיוא ,חצר-תוכמ ןגָאלשעג ןעמעלא ,ןדיי יד ןשיווצ ןעגנאגעגמורא

 טימ ןעמאזוצ דרעב יד ןטינשעג ךעלרעש ןוא ךעלרעסעמ טימ ןוא דרעב טימ

 -וצ רענלעז עשלױּפ יד ןבָאה טעברא רעד ןיא .רעמינּפ יד ןופ שיילפ רעקיטש

 ,ןשטייד יד ןפלָאהעג

 א טצענעגכרוד ןוא ןגער סָאג א ּפָארא זיא טכאנ רעד ןטימ ןיא

 .טצכערקעג ןוא ץיה טימ דרע רעד ףיוא ןגעלעג ,ןרָאװעג קנארק ןענעז ליפ
 -אד .ןלאפעגנייא טשינ ןשטייד יד זיא סָאד -- ןסע ןפראד ןשטנעמ יד זא

 טלָאמעד ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעיורפ סנטסרעמ ,ןדיי רעװָארגנעװ ןבָאה ןגעק
 -נערב טימ ןעוועג שפנ רסומ ךיז שממ ,ןגעװַאב רעיירפ לסיב ַא ךָאנ טנעקעג
 יד ראפ ןעגנומיוצראפ-טָארד יד רעבירא ןפראוורעבירא ןוא גראוונסע ןעג
 ןיִא טייקכעלגעמיסגנורעגרעד עקיצנייא יד ןעוועג זיא סָאד ..עטראּפשראפ
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 יד ךרוד ןרָאװעג טּפאכעצ זיא גראוונסע ענעפרָאװעגרעבירא יד .רעגאל

 סָאװ ,טייל-רעטילימ עשילוּפ ןטסרעממא ,עקיד'הּפצוח רעמ ןוא ערעקראטש

 ןוא ןדיי יד .ץאלּפ-רעגאל ןפיוא ?סעיציזָאּפ עטשרעדָאפ , יד ןעמונראפ ןבָאה

 .טרעגנוהעג ןבָאה ערעכאווש יד

 יו ,ןעלטימ ןענופעג ךיוא ןוא ןכוז ןביוהעגנָא ןעמ טָאה זייווכעלסיב

 -יא ןעגנורּפשעג ןוא טגצוועג ןבָאה לייט .רעגאל ןופ ןּפאכוצסיורא ךיז יוזא

 ןבָאה טייל-ךאוו יד ןעוו ,רעטצניפ רעד ןיא טכאנייב ןטָארד-לכעטש יד רעב

 יווצ) ןרָאװעג טעדנוווראפ רעדָא ןסָאשרעד לייט ןענעז ייברעד .טיירדראפ ךיז

 ךיז ןבָאה ייז תעב ןגירקעגסיורא ךיז ןבָאה לייט (ןאמקאבאט לקנעי ייז ןש

 טימ ןרָאפעג ןעמ זיא גָאט ןיא לָאמ עכעלטע :רעסאוו סאפ א טימ טערָאּפעג

 .רעגאל םעד ץוחמ ןענאטשעג זיא סָאװ ,םענורב ןופ רעסאוו ןּפעשנָא סאפ א

 יד ,ףניפ-ריפ ןעמוקעגקירוצ ,רענעמ ןעצ ןענעז סאפ ןטימ ןרָאפעגסיױרא

 -געט ךיז ןבָאה יוזא .עקראטש ןייק ןעוועג טשינ טלָאמעד ךָאנ זיא לָארטנָאק

 .ןשטנעמ קילדנעצ עכעלטע רעגאל ןופ ןגירקעגסיורא ךעל

 ןשטייד ןקיטרָא םעד ןפיוקרעטנוא ךרוד ןגירקעגסיורא ךיז ןבָאה לייט

 טָאטש ןיא טעברא וצ ןשטנעמ ןעמונעג ,ןעמוקעג זיא רע .רעטסיימרעגריב

 טָאה טייהרעמ עסיורג יד רעבָא .ןעמוקעגקירוצ טשינ ןיוש רעמ ןענעז ייז ןוא

 ןענעז ייז ןוא ןרעגאל-סטעברא ןיא ןסיירּפ-חרזמ ןייק טקישעגרעביא ןעמ

 -נעוו ןיא רעגאל רעד טָאה ללכב .םֹונהיג ירודמ העבש ןעגנאגעגכרוד' טרָאד

 וצ ףיוא זיולב ןרָאװעג ןפאשעג זיא רע זא ,קורדנייא םעד טכאמעג .ווָארג

 .ןרָאװעג טראּפשראפ טרָאד ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ טנזיוט קיצנאווצ יד ןקינייפ

 .ןעגנולעג םָאקלופ ןשטייד יד זיא סָאד ןוא

 יד ןופ ןדייל טייק רעד ןיא גניר רעטשרע רעד ןעוועג זיא ווָארגנעװ

 .ןדיי רעצעלדעש

 טלייוועג ךיז ןבאה ןשטייד יד

 :טלייצרעד שטיװָאנָאלבאי ףסוי

 יליּפ יד ןעגנאגעגכרוד זיא ןייטשניבור טאקָאװדא ןעוו ,1940 רעטניוו

 יז .ןשטייד יד ןופ ןרָאװעג טקרעמאב רע זיא ,קעניר יראטס ייב סאג יקסדוס

 -עגנָא ,ּפָאק ןופ טוה םעד ןעמונעגּפָארא םיא ,ןביילב ןייטש ןליופאב םיא ןבָאה

 -נוווצעג זיא ןייטשניבור ןוא ּפָאק ןפיוא ןָאטעגנָא םיא קירוצ ,יינש טימ טקאּפ

 ךיז ,ןעגנאגעצ זיא יינש רעד זיב העש עכעלטע יוזא ןייטש וצ ןעוועג ןעג

 יו ו ,ךיז טקיווקעג ,טלייוועג ךיז ןבָאה ןטסידאס יד ןוא .םיא רעביא ןסָאגעצ
 ,טלעק ןופ טרעטיצעג ןוא ןענאטשעג זיא ןייטשניבור

 יינש ןיא קיטפסאנמיג

 -ןמא ךיז ןסאג יד ףיוא ןעמוקסיורא ןשטייד סעדנאב ןגעלפ טּפָא ץנאג
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 עדנאֿב אזא זיא 1940 רעטניוו ןופ גָאט ןקיאיינש ןטלאק א ןיא .ןדיי טימ ןריז
 טשינ סיעכהל ףיוא יו ןוא סעיצָאמע טכוזעג ,ןסאג יד ףיוא ןעגנאגעגמורא
 עלא .סאג רעד ףיוא דיי ןייק ןעזעג טשינ האופר א ראפ טָאה ןעמ .ןענופעג
 -באס ,ןעיורפ עגנוי ייווצ ןזיוואב ךיז ןבָאה גנולצולּפ .ןטלאהאב ריז ייז ןבָאה

 ,ןטלאהראפ ןעיורפ יד ןבָאה ןשטייד יד .ןייטשרוב עשעצ ןוא שטיווָאקנעב עק
 וצ ןעגנוווצעג ,רקִיע רעד ,ןוא ןעגנוביא עשיטסאנמיג ןכאמ וצ ןעגנוווצעג יז
 טרעיודעג טָאה סָאד .סיפ ןוא טנעה יד ףיוא -- ריפ עלא ףיוא יינש ןיא ןכירק
 .העש עכעלטע

 ןקערשוצפא ףיוא ןסאשעג ןוא רבק א ןבארגעג

 | : טלייצרעד קיטסול דוד

 .ןענאב יד ףיוא ןרָאפ וצ ןדיי ראפ ןטָאבראפ ןיוש ןעוועג זיא 1940 עדנע
 ץעלדעש ןופ ןרָאפעג דיי א ךָאנ טימ קיטסול לבייל ןענעז טייצ רענעי ןיא

 ,רופ יד ןטלאהראפ עשטייד ןבָאה ענסָאלימ ןיא .רופ א טימ עשראוו ןייק

 ןוא סעטאּפָאל ןבעגעג ,דלאוו ןיא טריפעגניירא ייז ,ןדיי יד ןעמונעגּפָארא
 -ייד יד ןבָאה ןרָאװעג קיטראפ זיא בורג רעד ןעוו .רבק א ןבָארגסױא ןסייהעג
 םוצ םינּפ ןטימ ןלעטש ךיז ןדיי ענעקָארשרעד-טיוט םוצ יד ןליופאב ןשט
 םעד טליפעג ןבָאה ייז .יירעסיש א ייז ףיוא טנפעעג םורא ןטניה ןופ ןוא בורג
 ןאָד .ןפָארטעג טשינ ייז ןיא ןבָאה סָאװ ,ןליוק עקידנפיולרעבירא ןופ ירב
 .ןרָאפּפָא ןוא רופ רעד וצ ןייגקירוצ ןדיי יד ןסייהעג ןטסידאס יד ןבָאה

 ןדיי עטלא טימ ךיז טלייוו ןעמ
 : טלייצרעד טנארוויל יבצ

 טינ זיא ןייז הזבמ ןוא ןקינייּפ וצ טאלג ןוא ךרּפ תדובע לכ וצ ןדיי ןּפאכ

 -עג זיא ןלאטראווק עשידיי יד ןיא ןשטייד ןופ סעװאלבָא .סעיינ ןייק ןעוועג

 רעשינָאלווייט ןופ געט ענעי ןיא ןכאז עכעלגעטיגָאט ?עלאמרָאנ, יד ןופ ןעוו

 | ,טפאשרעה

 דרעב טימ ןדיי עיורג עטלא לעיצעּפס ןכוז ןוא עוװאלבָא ןא ןכאמ רעבָא

 ,ּפעק עיורג יד ףיוא סעקפוק ןוא ןעלטייש טימ ןעיורפ עטלא ןוא ,תואּפ ןוא

 .טייצ רעקיד'הנושמ רענעי ןיא וליפא סעיינ א ןעוועג ָאי זיא סָאד

 סָאד ןסילשּפָא ןראפ 1941 רעמוז טכאמעג ןשטייד יד ןבָאה עװאלבָא אזא

 -סיוא ,ןעיורפ ןוא רענעמ ,,ןדיי עטלא זיולב ןבילקע:נעמאזוצ ןבָאה ייז .ָאטעג

 טריפעגּפָא יז ןוא ןפָארטעג גָאט םענעי ןבָאה ייז סָאװ ,ערענוי עלא ןטימעג
 ןעוועג זיא סע וו ,(סאג רעוועשראוו ףיוא) יקסנאימעשז קנאב ןופ ףיוה ןיא
 | | .עירעמראדנאשז רעד ןופ באטש רעד

 ןוא טריסערד ןבָאה ,סעּפאל יד ןיא ןשטייב ןוא ןטוריץיּפש טימ ןשטייד
 ,ןצנאט ןגיצ יו ,ןעשטעב ,רענעה יװ ןעיירק וצ טייל עטלא יד ןעגנוווצעג
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 ךיז ןשֹוק וצ רענעמ עטלא יד ןעגנוווצעג .תֹוציצ ןשוק ,ןענעוואד ,ןעגנירּפש
 ,ןטייקדליוו עכלעזא ערעדנא ךָאנ ןוא ןעיורפ עטלא טימ

 עכלעוו ףיוא ,עירעמראדנאשז יד טנדרָאעגנייא ןבָאה "עזערּפמיא , אזא
 טָאטש טסידאסיטּפיוה ןטימ םילודג עשיצאנ עלא ןרָאװעג ןטעבראפ ןענעז סע
 -עג רַאפ ךיז טעשטַאקעג העש עכעלטע ןבָאה ייז .שארב שיבַאפ טנַאדנעמָאק
 ,רעטכעל

 ץרעה ןימינב ןופ טיוט רעד
 ;טלייצרעד טאטשרעבלאה השמ
 וצ ןזיװעגסױרַא ןשטייד יד ןבָאה תוירזכא ןוא טייקדליוו עטסערג יד

 סעדנַאב ןבָאה 1940 רָאי ןיא תועובש .םיבוט-םוי ןיא ןוא םיתבש ןיא ןדיי
 -אב ַא .ןדיי ךָאנ געיעג ַא ףיוא ןְסַאג עשידיי יד ןיא ןזָאלעגסױרַא ךיז ןשטייד
 ,סַאג ענקנעיּפ ףיֹוא .ָאטױא-טסַאל ַא ףיוא טכַאמעג סָאד ןבָאה עדנַאב ערעדנוז
 .יורפ ןייז טימ ץרעה רחוס-ןזייא רעד ןעגנַאגעגכרודַא טקנוּפ זיא 41 זיוה ןרַאפ
 ןענעז ןשטייד עטעשויעצ עכעלטע ,טלעטשעגּפָא ךיז טָאה ָאטױא-טסַאל רעד
 -עגמוא דלַאב זיא סָאװ ,ןצרעה וצ ןסָאשעגסוא ,ןעגנורּפשעגּפָארַא םיא ןופ
 -יוא ןאו ףױרַא קיטולבטלַאק קירוצ ךיז ןענעז םיחצור יד .רעטיוט ַא ןלַאפ
 .ןרָאפעגּפָא ןוא ָאט

 תורות-ירפס עטעדנעשעג

 :טקַא ןדליוו ַאזַא ןופ תודע ןַא ןעוועג זיא גרעבסקילג ןָאעל

 ייפָא עשטייד 20 א ןופ עדנַאב ַא ןעמוקעג ןענעז 1929 רעבָאטקָא בױהנָא

 -עג ןפָארטעג לוש יד ןבָאה ייז זַא .לוש רעשיטָאטש רעסיורג רעד ןיא ןריצ

 ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעלסילש יד ךָאנ טקישעג ייז ןבָאה ,ןסָאלש

 יד ןבָאה ,לוש יד טנפעעג .םיובנענעט לשרעה רַאטערקעס-ענימג ןופ תושר

 ןוא תורות-ירפס יד ןפרָאװעגסױרַא ,שדוק-ןורא םעד ןסירעגפיוא ןלַאדנַאװ

 שיטַאמעטסיס טקילפעג ,ךעלעטנעמ יד ןסירעגּפַארַא זַאטסקע ןדליוו טימ
 .סיפ יד טימ ןטערטעג תועירי יד ןוא זייוורעקיטש

 ןדיי עמורק ןופ דיל סאד

 ןסיורג ןופ עיצַאדיוװקיל רעד ךָאנ ,טכַאנראפ ןקידרעמוז-טעּפש א ןִיא

 יןַאב ערעייז ןופ טרעקעגקירוצ ןדיי קיצרעפ עכעלטע ןופ עּפורג ַא טָאה ,ָאטעג

 ,ןעייר ןיא טלעטשעגסיוא ןעגנַאגעג ןענעז ייז .געוו רעווָאקול ףיוא טעברא
 א ןופ עטרעטַאמרַאפ .שטיווָאקנעב קעלָאל ןוא טנַארוויל יבצ ןופ טריפעגנָא

 ערעייז ףיוא ןעורוצּפָא "םייהא , טלייאעג ייז ןבָאה ,טעצברַאדןֿפַאלקש גָאט

 :ָאטעג םעניילק ןיא סערַאנ

 "ןַאב ,ןשטייד עטנּפָאװַאב ןופ ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ ייז ןענעז געוו ןיא
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 .ןעגניז וצ ןלױפַאב ייז ןבָאה סָאװ ,ןטסיצילָאּפ

 ."הוקתה, ןעגנוזעגּפָא רָאכ ןיא ןבָאה הרבח

 סעכ ןדליוו ַא ןיא ןיירא ןענעז ייז .ןלעפעג טשינ דיל סָאד זיא ןשטייד יד

 ןוא קיזומ-ןצאק ,קיזומ-קערד זיא סָאד , : ןגירשעג ןוא טלדיזעג ,ןדיי יד ףיוא

 ."ןדיי עמורק ןופ דיל סָאד ,, ןעגניז לָאז ןעמ ןסייהעג

 טניימ שטייד רעקידפרוטמ רעד סָאװ ,ןענַאטשרַאפ טשינ ןבָאה הרבח

 ץַאז םעד ןעגנוזעגסיוא "הוקתה , ןופ עידָאלעמ רעד טימ רעדיוו ןבָאה ןוא

 ."ןדיי עמורק ןופ דיל סָאד,

 ןופ טנערבעג ,ןרָאצמירג ןרעסערג ַא ןיא ךָאנ ןיירַא ןענעז ןשטייד יד

 -עדּפָא ,רעסישזער השעמ טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה רענייא .החיצר ןוא סעכ

 : "ןדיי עמורק ןופ דיל סָאד , טרימַאלק

 רעהַא ןוא ןיהַא ןעיצ ןדיי יד,

 רעמ סָאװ ןרעיוד לָאז גירק יד

 דלָאג עצנַאג סָאד ןבָאה ןדיי יד

 ."טלָאװעג גירק םעד ןבָאה ייז

 : ןיירֿפער

 .טוּפַאק טלעוו יד ןגָאלש ןלעוו רימ |

 ,ןגירשעג רע טָאה -- !ןעגניז ןעמ ףרַאד ןדיי-קערד עטכולפרַאפ ױזַא טָא

 רעד טימ ןעגנוזעג רעדיוו ןדיי יד ןבָאה טסקעט ןטנרעלעגסיוא םעד

 -דנע ייז זיא'ס ,טקיאורַאב ךיז ןבָאה ןטסידַאס יד ןוא "הוקתה,, ןופ עידָאלעמ

 .טזָאלעגּפָא ןדיי יד ןֹוא ןלעפעג ךעל

 ןאמניילק עינעה ןופ טיוט רעד
 :טלייצרעד רעגניפדלאג ףלָאװ

 ןופ שינעטלעהַאב ריא ןיא ןרָאװעג ןענופעג זיא ןאמיילק עינעה יורפ

 ךעלקערש ריא ןעמ טָאה געט 8 .הבנג א טכוזעג ןבָאה סָאװ ,ןעמרַאדנַאשז

 ןדיי ךָאנ ךיז ןטלַאהַאב סע וװ ,ןבעגסיוא לָאז יז ָאּפַאטסעג ןיא טרעטַאמעג

 ןייק ריא ןעמ טָאה געט 8 עצנַאג יד .ןגעמרַאפ ריא ןטלַאהַאב טָאה יז וװ ןוא

 יַּפִא ךיז ןאמיילק יורפ טָאה רעגנוה ןופ .ןבעגעג טשינ ןעקנירט ןוא ןסע םוש
 -ּפָא ריא ןעמ טָאה ףוס םוצ .טולב ןגייא ריא ןגיוזעג ןוא רעגניפ יד ןסיבעג

 ןטניה ןופ ןוא ינק יד ףיוא ןצעזּפָארַא ךיז ןסייהעג ,םלוע-תיב ןפיוא טריפעג
 .ןסָאשרעד םורַא

 ךיז -- ךאנרעד ןוא דניק א ןעגנעהוצפיוא ןעגנוווצעג

 ןעוועג זיא (יכדרמ ךורב ןופ ןוז) ןאמיילק (ויניש) לשרעה רעגנוי רעד
 -עג שינעטלעהַאב סָאד זיא 1943 רעמוז .טסירק ַא ייב טָאטש ןיא ןטלַאהַאב
 -כרודַא .טרָא ןטייווצ ַא ןיא ןייגרעביא טזומעג טָאה רֹע ןוא קיטכעדרַאפ ןרָאװ
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 ןופרעד טָאה יז .טנעקרעד ןיטסירק ַא םיא טָאה סָאג יקסנאיראלפ קידנעייג

 ןאמיילק ףיוה ןכלעוו ןיא ןזיװעגנָא ,טנַאיצילַאּפ ןשיניַארקוא ןא ןדלָאמעג

 ןטרָאג ַא ןיא ןענופעג ךעלדנע םיא ןעמ טָאה ןכוז העש 2 ךָאנ -- ןיײרַא זיא

 -סעג ןיא .(לקינייא ןא סטנארוויל המלש) טנארוויל ןקירָאי-6 ןטימ ןעמַאזוצ

 -עג רע זיא ףוס םוצ ןוא טקיניײּפעג ךעלרעדרעמ ןענאמיילק ןעמ טָאה ָאּפַאט

 -- רעהכַאנ ,דניק עכעלקילגמוא סָאד ןעגנעהוצפיוא רעירפ ןרָאװעג ןעגנוווצ

 ,ןײלַא ךיז

 ראלאקאש טאטשנא לכליימ ןשרערניק א ןיא ליוק א

 : טלייצרעד ןַאמדלָאג לטנאי

 עשטייד יד ןבָאה ,ָאטעג םעניילק ןופ עיצַאדיװקיל רעד ךָאנ ,1942 רעטניוו

 (ץעלדעש ייב) ןאגי ףרָאד ןיא ןבירטעגפיונוצ רעפלעהוצ ערעייז טימ םיחצור

 .דנגעג ןיא רעטרע ענעדישרַאפ ןיא ןטלַאהַאבסיױוא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדיי 0

 ,טנַאה רעד ףיוא דניק לציּפ א טימ יורפ ַא ןעוועג זיא עכעלקילגמוא יד ןשיווצ

 ,ןשטייד יד ןופ רענייא .טלעק ןוא רעגנוה ןופ טנייוועג קרַאטש טָאה סָאװ

 לקיטש ַא טקעטשעג לכליימ סדניק םוצ טָאה תונברק יד טכַאװַאב ןבָאה סָאװ

 טָאה ,לכליימ סָאד טנפעעג טָאה דניק עטרעגנוהעגסיוא סָאד יוװ .דַאלָאקָאש

 ןבילבעג זיא'ס ןוא לכליימ ןטנפעעג ןיא ליוק ַא ןסָאשעגניײרַא שטייד רעד

 ,סמערָא סעמַאמ יד ןיא טיוט

 -ךלָאג טלייצרעד ,רָאי 1946 ןיא ,ןאגי ןיא םיגורה 90 יד ןרימוהסקע םייב

 רעטומ ַא ,יורפ עגנוי ַא ןפָארטעג רבק-רעדירב ןטנפעעג ןיא ןעמ טָאה ,ןַאמ

 סָאד .ךיז וצ טקירדעג טָאה יז סָאװ ,טנַאה רעד ףיוא דניק לציּפ ריא טימ

 ןפָארטעג טָאה ןעמ .לכליימ ןיא טסורב סעמַאמ יד ןטלַאהעג ךָאנ טָאה דניק

 .סמערָא יד ןיא טרעמַאלקעגנייא טסעפ ןטלַאהעג ךיז ןבָאה סָאװ ,לרָאּפ גנוי ַא

 ,ןזועגסױרַא ךיז טָאה ,ןענופעג ייז ייב טָאה ןעמ סָאװ ,ןטנעמוקָאד יד ןופ

 -באפ ,שילַאק ןופ יקסווָאקשטיװ רעדורב ןוא רעטסעווש ןעוועג ןענעז סָאד זַא
 .1 רעמונ סַאג ענשטיר

 טנעמוקָאד ַא ןענופעג ןעמ טָאה ,ּפָאק ןטרעטעמשעצ א טימ גורה א ייב

 עטסערג יד .סַאג עוװָאגרָאט ,עשרַאװ ייב עגַארּפ ןופ ןַאמלעק ןעמָאנ ןטימ

 -עצ טימ ןוא תיחשמיילכ עּפמעט טימ עטקַאהעצ ןעוועג ןענעז םישודק לָאצ
 .ענעסָאשעגכרודַא ךיוא יו ,סנברַאשיּפָאק ענעטלָאּפש

 ןדיי ןציירד ןופ טיוט רעשילאיטסעב
 | : טלייצרעד טנארוויל יבצ

 ,ָאטעג ןסיורג ןופ עיצַאדיװקיל רעד ראפ ןכָאװ עכעלטע ,1942 ילוי ןיא
 ןלעפַאב ענייז ןריטָאבַאס ןיא טַארנדוי םעד טקידלושַאב ָאּפַאטסעג יד טָאה

 תומישר יד ןיא לָארטנַאק ַא ךָאנ .ךרּפ-"תדובע יילרעילכ וצ ןדיי ןלעטשוצוצ
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 -וצוצ ייז ןלױפַאב ָאּפַאטסעג יד טָאה ,טַארנדוי םייב ןשטנעמיסטעברַא ןופ

 ןייג וצ ןטימעגסיוא ייז ןבָאה ,גנוניימ רעייז טול סָאװ ,ןדיי ןציירד ןלעטש

 | .טעברַא רעד וצ
 ןדיי ןציירד יד ןענעז ,טסערַא ןיא ןרעוו טקיניײּפעג געט עכעלטע ךָאנ

 ןרָאװעג ןזָאלעגניײרַא ,ָאטעג ןיא ןרָאװעג טריפעגקירוצ טכַאנ רערעטצניפ ַא ןיא

 -עג טָאה סָאװ ,ץעלדעשייינ ןופ טייז רעד ןיא ןטָארד יד ןשיוװצ לריט ןכרוד

 ןבָאה סָאװ ,טײלדָאּפַאטסעג רַאפ זיולב ָאטעג ןיא גנַאגנײרַא ןַא רַאפ טניד

 .(4 ַאסורּפ) ץעלדעשייינ ןיא בַאטש רעייז טַאהעג

 ןבָאה ייז רָאנ יוו .םייהַא ןייג ןליױפַאב ןדיי עכעלקילגמוא יד טָאה ןעמ
 ןענעז ןדיי ףלעווצ .ןסָאשעג ייז וצ ןטניה ןופ םינילת יד ןבָאה ,ןייג ןביוהעגנָא

 -עג רעבָא ,ליוק ַא ןופ ןרָאװעג ןפָארטעג זיא רעטנציירד רעד .טיוט ןלַאפעג

 טרעדָאפעג טָאה ָאּפַאטסעג .לָאטיּפש-ָאטעג ןיא ןגָאלשרעד ךיז ןוא ןבעל ןבילב

 ,טרעהעג ןבָאה ייז זַא ןוא .ןדיי ןטנציירד םעד ןלעטשוצ לָאז ןעמ טַארנדוי ןופ

 -טנַארַאפ טכַאמעג ייז ןבָאה ,לָאטיּפש ןיא רעטעדנוווראפ א ךיז טניפעג רע זא

 ךָאנ תושר רעייז ןיא ןלעטשוצ דיי םעד לָאז ןעמ טארנדֹוי םעד ךצלטרָאװ

 .ןדנווו ענייז ןופ ןלייהסיוא םיא טעוװ ןעמ יו םעד

 .ןברק רעייז ףיוא ןטרַאװרעד טנעקעג טשינ רעבָא ךיז ןבָאה םינילת יד

 -רַאפ םעד ןלעטשוצ ייז לָאז ןעמ ןלױפַאב ייז ןבָאה םורַא געט עכעלטע ןיא

 ןסָאשרעד זיא רע ווו ,ץעלדעש-יינ ףיוא ריטרַאװק רעייז ןיא דיי ןטעדנווו

 .טגנערבעג םיא טָאה ןעמ ןכלעוו ףיוא ,לטעב ןקנארק ןייז ףיוא ןרָאװעג

 .ןלעטשוצטסעפ ןעגנולעג טשינ זיא תונברק ןציירד יד ןופ ןעמענ יד)

 סָאװ ,עטסכַאוװש ןוא עטסמערָא יד ןופ ןעוועג ןענעז ייז זַא ,רָאנ טסייוו ןעמ

 .(ןטעברַא וצ חוכ ןייק טַאהעג טשינ ןיוש ןבָאה

 ןבָאה סָאװ ,םייוג ןוא טעוועטארעג ןבָאה סָאװ ,םייוג 2
 ןדיי טעדרָאמעג

 עסיורג ַא ןרָאװעג ןעגנַאגַאב טלָאװ סע ןוא טכערמוא ןַא ןעוועג טלָאװ סע

 -טימ ןוא םיפתוש עיירט ןֹוא עטסטנעָאנ יד ןגייוושרַאפ לָאז ןעמ ןעוו ,הלוע

 -קוא ,ןקַאילָאּפ יד ןשיווצ ןענופעג ןבָאה רעדרעמיןסַאמ יד סָאװ ,רעטעברַא

 "עיידיא , יד סָאװ ,רעקלעפ ערעדנַא ןוא ןטעל ,רעניווטיל ,ןסור-סייוו ,רעניַאר

 ןיא ןטלָאװ ,ןשטייד יד ,ייז .ןצרַאה םוצ ןעוועג ייז זיא ןדיי יד ןדרָאמסיױא ןופ

 טַאהעג טשינ ןטלָאװ ייז ןעוו ,ןטַאטלוזער עכלעזַא טכיירגרעד טשינ לַאפ ןייק

 ,רעפלעהטימ עיירט ןוא ענעבעגעגרעביא עכלעזַא

 ,ןלַאפ ענלצנייא ןעוועג ךיוא ןענעז סע זַא ,ןרעו טגָאזעג ָאד לָאז רעבָא

 ןוא ןסע ןבעגעג ,ןטלַאהַאבסיױא ייז ,ןדיי טעװעטַארעג ןבָאה ןקַאילָאּפ ןעוו

 .ןבעל םענעגייא ןטימ טריקיזיר וליפא
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 סָאװ ,םיקידצ עכלעזַא ענלצנייא טַאהעג ןבָאה ךעלטעטש ןוא טעטש ליפ

 טָאה סָאװ ,תועשר .ןוא סַאה ןופ םי ןטימ ןרָאװעג ןסירעגטימ טשינ ןענעז

 ױזַא דיי ַא ןעװעטַאר ןפלָאהעג ךָאד ןוא טלעװ יד טציילפרַאפ טלָאמעד

 ,ןלױּפ הנידמ רעד ןיא ץַאלּפ"הטיחש ןופ חטש ןקיזיר ןצנַאג ןפיוא ןעוועג זיא

 ,ללכה ןמ אצוי ןייק ןעוועג טשינ זיא טָאטש רעזנוא ןופ חטש רעד ןוא

 עכלעוו ,ןקַאילָאּפ םיקידצ עטלייצעג יד ןדענײמעגלַארַאפ טשינ ןעק ןעמ

 ,ןזייונָא ןוא דיי ןטגָאלּפעג א ראפ ףליה ןופ טנאה א טקערטשעגסיוא ןבָאה

 ןלַאיצָאס רעדָא רעגַאל ןשיגָאלָאעדיא םענעי רעדָא ,םעד וצ ןרעהעג ייז זַא

 .טפַאשלעזעג רעשילױוּפ רעד ןיא טכיש

 -נעמ לעודיווידניא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעמַאנסיוא ןעוועג ןטסרעמ ןענעז סָאד

 רעטמסרַאפ רעייז ןופ ןבױהעגסױרַא ןסיוועג ןגייא רעייז טימ ןיילַא ךעלשט

 עכייר ןעוועג סָאד ןענעז לָאמַא .ןעגנולעטשנייא עשיגָאלָאעדיא ןוא הביבס

 ךעלגעטיגָאט שיגָאלָאעדיא רעייז סָאװ ,רעגַאל ןשיקעדנע ןופ רעציזַאב-טוג :

 ןעוועג סָאד ןענעז לָאמַא ;ןדיי וצ האנש עדליוו ןעוועג קידנעטש זיא טיורב

 ןַא ןעוועג סָאד זיא לָאמַא :רעגַאל ןשיטסילַאיצָאס ןופ ןשטנעמ-סטעברַא

 ; רעטמַאַאב רעשיטָאטש רעקיסעמלטימ ַא לָאמַא : ףרָאד ןיא רעיוּפ רענלצנייא

 .רעלטעב ַא רעדָא ,טסניד ַא ,ןישעוו עמערָא ןַא ךיוא לָאמַא ןוא !
;2...:34 4 = 

 א ,שטיוועשאטיווו רעדנאסקעלא רעציזאבטוג רעד זא ,רימ ןסייוו יוזא

 ייב אננאיש טוג ןיא ךיז ייב טָאה ,טנגעג רעצעלדעש ןיא קעדנע רעטנַאקַאב

 ,קיטסול דוד ,דלאוונירג-קעטאיווק תידוהי ןדיי יד ןטלַאהַאּבסיוא ,וואקשארב:

 -אנאב ךענעה ןוא ןעיורפ ערעייז טימ קישטנאלרָא יול ,קישטנאלרָא לארשי

 -עג ,הריד ןוא ןסע טימ ןטלַאהעגסיױא ייז טָאה רע .ווָאקשארב ןופ ןשטיוועל

 ,קידנרעכיזרַאפ ,ןבעלרעביא ןוא ןטלַאהוצסױוא טומ ןבעגעגוצ ןוא ייז טסיירט

 זַא ,ןסייהעג סע טָאה לעמרָאפ .ןרעיוד טשינ גנַאל ןיוש טעװ המחלמ יד זַא

 זיא סע ןעוו ,1942 זיב 1940 ןופ ןטלַאהעגנָא טָאה סָאד .םיא ייב ןטעברַא ייז

 סָאד ןוא ץעלדעש ןיא ָאטעג עניילק סָאד ןרָאװעג טרידיווקיל ךיוא ןיוש

 טָאה ,ךעלגעממוא ןרָאװעג זיא טוג ןיא םיא ייב ןדיי יד ןופ ןביילב ערעטייוו

 טימ קיטסול דוד ןוא קישטנאלרָא יול ,ןעקטַאיװק תידוהי טקישעגרעביא רע

 -עשָאטיווװו ,קעבָארַאּפ םענעזעוועג ַא םענייז וצ עשראוו ןייק ןעיורפ ערעייז

 ןוא לטימ-סנבעל טגנערבעג ,עשרַאװ ןייק ייז וצ ןעמוקעג טפָא זיא שטיוו

 -ןגייא םוש ןָא ןָאטעג ץלַא סָאד טָאה רע .טנַאה רעטיירב ַא טימ טציטשעג יז

 .ןליפעג ערַאטינַאמוה בילוצ זיולב רָאנ ,ןצונ

 -מוא ענעי ןיא ןדיי וצ גנואיצַאב רעכעלשטנעמ ןייז רַאפ זַא ,ךעלגעמ

 1943 עדנע ,ןבעל ןייז טימ טלָאצַאב שטיװעשָאטיױװ טָאה ןרָאי עכעלקילג

 רעטנפָאװַאב ַא ןופ טוג ןייז ןיא ןרָאװעג ןלַאפַאב טכַאנ רעד ןטימ ןיא רע זיא

 -וצ טשינרָאג םיא ייב טָאה ןעמ יוװ ױזַא .ןסָאשרעד םיא טָאה עכלעוו ,עדנַאב
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 -ווָא- .ק .ַא יד ןופ דרָאמ ןשיטילָאּפ ַא רַאפ ןטלַאהעג סָאד ןעמ טָאה ,טביורעג

 .ןדיי ןטלַאהַאבסיױא רַאפ המקנ סלַא סעצ
 א אטא יא

 ףַארג ,טנגעג רעצעלדעש ןיא טַאנגַאמ ןטנַאקַאב םייכ ,וװָאקסור טוג ןיא

 טרָאד ןבָאה ייז ןוא ןדיי 50 ןופ עּפורג ַא טעברַאעג טָאה ,יקצינמוה ןַאפעטס

 רעבמעווָאנ ןט-29 םעד .גנולדנַאהַאב עקידנעטשנָא ןוא עכעלשטנעמ ַא טַאהעג.

 -עשנעג ןייק ןייגוצרעבירא ןרָאװעג ןעגנוווצעג זיא עּפורג יד ןעוו ,2

 ןורהא -- ייז ןשיווצ ,.ןדיי עכעלטע ןבילבעג ןיקצינמוה ייב ןענעז ,יקרַאב

 יד) ץעלדַעָש ןופ ץלָאהנייפ ןרעטסעוװש ייווצ יד ןוא ץישָאל ןופ ןאמלרעּפ

 ןרָאװעג ןטלַאהעגסיוא ןוא ןטלַאהַאב ןענעז ייז .(ץלָאהנייפ ףלָאװ ןופ רעטכעט

 .גנואיירפַאב רעד ךָאנ זיב ַאיפָאז יורפ ןייז ןוא ףַארג ןופ
,2:-:---,44 4 == 

 קַאטרַאט ַא ןוא יירעיורב-ריב ַא ןופ רעציזַאב ,ַאננַא יורפ ןייז ןוא רעמוש

 ןטלַאהַאב גנואיײרפַאב רעד ךָאנ זיב ןבָאה ,(טנגעג רעצעלדעש) קאנרַאס ייב

 ייל לרעב ןוא לאוי רעדירב יד ייז ןשיווצ) ןדיי עכעלטע ןטלַאהעגסיוא ןוא

 קיטכעדרַאפ ןרָאװעג זיא שינעטלעהַאב רעייז ןופ טרָא סָאד ןעוו .(ןאמרעב

 ,ףעזוי בורק רעייז וצ ןדיי יד טריפעגרעביא סדעמוש יד ןבָאה ,םינכש יד ייב

 .טבעלעגרעביא ןבָאה עלַא ןוא ףרָאד רעדנַא ןַא ןיא
,----,44 44 ------ 

 ןטלַאהַאבסיױא טָאה ,ץישָאל ייב עצישטָאלַאוװכ טוג ןופ רעמיטנגייא רעד

 עכלעוו ,ןשטייד יד רַאפ טרסמעג םיא ןבָאה םינכש יד .ןדיי עכעלטע ךיז ייב

 ,ןסָאשרעד -- ןדיי יד ןוא ןעגנאהעגפיוא אטח םעד רַאפ םיא ןבָאה
 2445 44 -יר-ייי

 -טנא ןדיי ענעטלאהאב עּפורג א ןענעז (ץעלדעש ייב) סומישק ףרָאד ןיא

 .ַא יד ןוא ןפָאלעצ ךיז ןענעז ןדיי יד .סעצווָא- .ק .ַא יד ךרוד ןרָאװעג טקעד

 ,רענעסָאשעגכרוד ַא ,יקסנילעשזאג והילא .ןסָאשעגכָאנ ייז ןבָאה סעצווָא- .ק
 -עגסיוא ,ןטלַאהַאב םיא טָאה סָאװ ,רעױּפ ןטייווצ ַא וצ טּפעלשרעד ךיז טָאה

 ןדנווו יד טלייהעגסיוא ןוא טייצ ערעגנעל ַא ןטלַאה
64 = 

 ןטלאהאבסיוא יקסנישאי שזאדָאּפסָאג רעד טָאה יקסאיּפ-אכולג ףרָאד ןיא
 ,ןדיי ןביז ךיז ייב

/44-.----, 44------ 

 -סיוא םורַא ןרעדנַאװ ןרעטסעווש ייווצ ענייז טימ ארוג לדנעמ השמ ןעוו

 יז ןעניפעג ,רעדלעוו ןיא ןוא רעדלעפ ןיא עטכַאמשרַאפ ןוא עטרעגנוהעג !
 "ראק ינָאטנַא םירעיוּפ עטנַאקַאב ערעייז ייב ןסע לסיב ַא ןוא שינעטלעהַאב ַא
 .ערעדנַא ןוא יקסלַאװעשזד ןַאי ,יקצעשיל ווַאלצַאוו ,יקסוועשט

 י--,48 .----- =
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 רעױּפ ַא זַא ,טלייצרעד ץעלדעש ייב סומישק ףרָאד ןופ ,ףסוי שטיוװָארבוז

 -ַאזיטרַאּפ עשידיי רַאפ טנַאיװָארּפ טימ רעוועג טלעטשעגוצ טָאה ףרָאד ןופ

 רעייז טריפעג ןוא טבעלעג טייצ ַא ןבָאה סָאװ ,ןָאזרעּפ 450 ןופ עּפורג ַא ,רענ

 ןשטייד יד .טנגעג רענישולַאק ןופ רעדלעוו יד ןיא טײקיטעט-רענַאזיטרַאּפ

 .ןסָאשרעד ןוא רעיוּפ םעד טּפַאכעג ןבָאה
 טא . ר .ןטאאא

 רעקנוב ַא ןיא טבעלעגרעביא ןבָאה ןיקסרָאטַאז טימ ןייטשנרָאב קחצי

 ַא סָאװ ,םעד קנַאד ַא ,רעדלעו רעשטירזעמ יד ןופ ןשינעטכידעג יד ןיא

 .ןסע טימ טגרָאזַאב טייצ עצנַאג יד ייז טָאה רעדורב-רעטסיולק רעמורפ
 =, =: .י-י---

 -סילַאיצָאס סלַא טנַאקַאב) ץעלדעש ייב עלָאּפָא ןופ יקסנישא רערעל רעד

 עגנוי רעצעלדעש עּפורג ַא ןטלַאהַאב בורג ַא ןיא ךיז ייב טָאה ,(רעוט רעשיט

 ,ןאמצלאז אלָאל ,קעמאר ןוז סיקסווָאזאלג ר"ד ,קעטיוו ןוז סלעבעל רייד : ןדיי

 הכרב ןוא לגיופנעסאש לדיימ סָאד ,ַאינשיו לבייל ןוא לארשי רעדירב יד

 ַא ןענופעג ןדיי עטגָאלּפעג יד ןבָאה םישדח ייווצ .עלָאּפָא ןופ ַאקסניװַאר

 טקעדטנַא רעבָא ןענעז ייז .טסירק ןלעדייא םעד ייב ץוש ןוא שינעטלעהַאב
 ןיא קעװַא ןענעז ייז .קעװַא ןטרָאד ןופ טזומעג ןוא םינכש יד ןופ ןרָאװעג

 ןטלאהאבסיוא ךיז ייז ןבָאה טייצ ערעגנעל א .ווָאקשארב ייב ןוטאק ףראד

 טעגרחעגסיוא ייז ןענעז רעטעּפש ,יקסנילעשיק רעדירב יד טימ ןעמַאזוצ

 ,יײַצילַאּפ עשיחצור עשילױּפ ןופ ןרָאװעג
 0 עא ווא

 ךיז ייב טָאה ,ץעלדעש ןיא רעטמַאַאב רעמערָא ןַא ,יקסנישזור ליפאעט

 והיעשי ןופ ןוז ַא) שטיװָאניבַאר לרעב ןגנוי םעד ןטלַאהעגסיוא ןוא ןטלַאהַאב

 טָאה לָאמנייא .ןצוננגייא םוש ןָא ,גנואיײרפַאב רעד ךָאנ זיב ,(שטיװָאניבַאר

 רעד ןיא סעצווָאּפַאטסעג ךיז ןרעטנענרעד סע יװ ןעזעג רעטצנעפ ןכרוד ןעמ

 ןעוועג זיא שטיװָאניבַאר רענעקָארשרעד רעד .הריד סיקסנישזור ןופ גנוטכיר

 טָאה רע .םיא ךָאנ ןעמ טייג סָאד זַא ןוא ןרָאװעג טקעדטנַא זיא רע זַא ,רעכיז

 ןבעל סָאד הנכס ןיא ןלעטש וצ טשינ ידכ ,ןסיורד ןיא ןפיולסױרַא טלָאװעג

 : קידנגָאז ,טזָאלעג טשינ טסירק רעלעדייא רעד טָאה ,רעצַישַאב ענייז ןופ

 ,רימ טימ ןייז ךיוא טעוװ ,ריד טימ ןייז טעוו סע סָאװ
 א. . א

 עשילױּפ יד סָאװ ,הטיחש רעד ןופ טפיולטנַא יקסנילעשיק השמ ןעוו

 ןענעז סע וװ ,ןוטאק ףרָאד ןיא בורג ןטקעדטנַא ןיא טכַאמעג טָאה ײצילָאּפ

 ןעמערָא םייב שינעטלעהַאב ַא רע טניפעג ,ןדיי ןצניינ ןרָאװעג טעדרָאמרעד

 עכעלטע סיוא םיא טלַאה רעכלעוו ,יקסנילָאמס ּפיליפ ,ץעלדעש ןיא רעטסוש
 -טנַא ןוז ןוא יקסנילעשיק לאפר ןוא השמ ןעוו ,רעטעּפש .ןיול םוש ןָא ןכָאװ

 ווו טשינ ךיז ןבָאה ןוא ןטייז עלַא ןופ ייז ףיוא טרעיול סָאװ ,טיוט ןופ ןפִיֹול
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 -ָאמס ןבלעז םעד ייב שינעטלעהַאב ןוא ץוש רעדיוו ייז ןעניפעג ,ןוטוצניהַא

 .קעוַא ןזומ ייז ןוא טקעדטנַא טרָאד ןרעוװ ייז זיב ,יקסניל
 = 13 יי: 44 =

 רעמערָא ריא ןיא טָאה ,אנדוב ַאגיװדַאי ,ץעלדעש ןיא ןיטסירק עמערָא יד

 ךלמ ,םהרבא רעדירב יירד יד : ןיול םוש ןָא ,ןדיי סקעז ןטלַאהַאבסיױא הריד

 -לַאהַאב יד .גרעבנירג דוד ןוא יקצילאג רעדירב ייווצ ,רעבלאה עשטיא ןוא

 רעד ךָאנ .ןסע ןפיוקוצנייא ףיוא זיולב טלעג ןבעגעג ריא ןבָאה ןדיי ענעט

 ריא ךרוד ןטעװעטַארעג ןטימ טַאהעג הנותח ןיטסירק יד טָאה גנואיירפַאב

 ,יקצילַאג לטָאמ
 יי

 -ךעש ןיא אקזדאוואז אגיוודאי ןוא אקסוָאקאשלָא איפָאז סניטסירק יד

 רעייז ןײשנָאז עּפישט ןוא בקעי ןרעטלע יד ןופ ךיז וצ ןעמונעג ןבָאה ץעל

  עשגעג ןיא דרָאמטסבלעז ןעגנאגאב ןענעז ןרעטלע יד .עחלר דניק קירעייןייא

 -סיוא ןרַאפ ךיז טגרָאזעג ,ןטלַאהַאבסיוא דניק סָאד ןבָאה סניטסרק יד .יקראב

 -ערגנָאק רעשידיי רעד וצ טעדנעוװעג ךיז גנואיירפַאב רעד ךָאנ ןוא ןטלַאה

 החגשה יד ןעמענרעביא ןלָאז ייז לארשי ןיא םיבורק וצ ןוא ןלױּפ ןיא עיצַאג

 -תיב ןיא ,לארשי ןיא טנייה ךיז טניפעג דניק סָאד) -ניק ןופ גנואיצרעד ןוא

 .(הירהנ ןיא םידלי
 .א יא =

 -ַאבסיוא בוטש ןיא ךיז ייב רָאי ייווצ טָאה ַאקסלַאװָאק ַאירַאמ ןיטסירק ד

 זיולב רַאפרעד קידנעמענ ,טַאטשרעבלַאהךןַאּפשנירג ַאינָאעל יורפ יד ןטלַאה

 .גנוטלַאהסיוא ריא ןופ ןטסָאק עשיטקַאפ יד
 9 : ------44 ,---.1א

 -לַאוװראפ ןענעז סָאװ ,יליל רעטכָאט ריא טימ אווצלאניש עשטוג יורפ

 רעלטעב ןעמערָא ןַא ייב טבעלעגרעביא ןבָאה ,ןישטנעכ ןייק ןרָאװעג טרעג

 ראפ טכאמעג לביטש ןעמערָא ןייז ןיא טָאה רע .טלא .י 68 ,יקסנישטיק לראק

 -אב ייז םימעט-סטייהרעכיז בילוצ רע טָאה רעטעּפש .שינעטלעהַאב ַא יז

 ןיילַא טָאה רעלטעב רעד .םלוע-תיב ןפיוא רבק ןטריקסַאמרַאפ ַא ןיא ןטלאה

 טלטעבעג ,רעזייה יד ןיא ןעגנַאגעגמורַא רע זיא ,ןסע וצ סָאװ טַאהעג טשינ

 טימ טלייטעג ךיז רע טָאה ןבילקעגנעמַאזוצ טָאה רע סָאװ ןוא םירעיוּפ ייב

 -טעב ןקיצרַאה-טוג םעד קנַאד ַא ןבָאה עכלעוו ,ןעיורפ ייווצ ענעטלַאהַאב יד

 יורפ ןטעבעג רעלטעב רעד טָאה גנואיירפַאב רעד ךָאנ .טבעלעגרעביא רעל

 טשינ רענייק לָאז סע ידכ ,ןזָאלרַאפ םיא ןלָאז ייז ,רעטכָאט ריא טימ עשטוג

 .ןדיי טעװעטַארעג טָאה רע זַא ,ןסיוו
=:==-146 6 = : : 

 -ראפ עשידיי ןענעשרי רעדָא ,ןביורוצ ,ןרעבָארעד ןופ טכיזניה ןיא וליפא

 רעטסערג רעד ייב גנוניישרעד עלַאמרָאנ ץנַאג ַא ןעוועג זיא סָאװ ,ןגעמ
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 רוינָאק רעטוג , רעכעלנייוועגרעסיוא ןופ טייצ רענעי ןיא ןקַאילַאּפ טייהרעמ

 .ןעמַאנסיוא עסיוועג ןעוועג ךיוא ןענעז ,"רוטק
 אוד רעדירב יד סָאװ ,ץעלדעש ןיא ינָאטנַא קינוב טסירק רעד טָאה ױזַא

 יַאב רעד ךָאנ ,ןכַאזטרעוו ןוא םיצפח ענעדישרַאפ ןזָאלעג םיא ייב ןבָאה

 .ןבעגעגּפָא ןיילַא ץלַא ןוא אוד החּפשמ רעד ןופ םיבורק טכוזעגּפָא גנואיירפ
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 -נוא רעשילוּפ רעד ןופ שטנעמ ַא זַא ,לַאפ ַא ןפָארטעג ךיוא טָאה סע

 .ןדיי ַא ןעװעטַאר וצ טנַאה ַא טגיילעגוצ טָאה טלעוורעט

 -רעטצניפ-טכַאנ רעד ןיא ןייא ךיז טיג רעטכָאט ןייז טימ ןייבטָאר השמ

 -יוט עלַא טימ ןעמַאזוצ ןבָאה יז ווו ,עּפמַאר רעד ןופ ךיז ןגירקוצסױרַא שינ

 -בערט ןייק ןענָאגַאװ יד ןיא ןרעוו וצ טנדָאלרַאפ ףיוא טרַאוװעג ןדיי רעטנז

 יד ןופ טקרעמַאבמוא ,ריפ עלַא ףיוא ןכירקוצקעוַא טגנילעג ייז ןוא עקניל

 ןגָאלשרעד ייז ןוא טייק רעטכידעג א טימ ןעמונעגמורא יז ןבָאה סָאװ ,םינילת
 .ןטנַאקַאבמוא ןַא ףיוא ןפָארטעגנָא טרָאד ייז ןבָאה ,ןטרָאג ןטנעָאנ ַא ןיא ךיז

 טָאה שטנעמ רעד .ךעלגעווַאבמוא ,ןקָארשרעדי-טיוט ןגיל ןבילבעג ןענעז ייז

 -עלקילגמוא ,טנעז ריא רעוװ סייוו ךיא, :טגָאזעג ןוא טרעטנענרעד ייז וצ ךיז

 רעכיז ַא ןיא ןריפקעװַא ךייא לעװ ךיא ,רימ טימ טמוק .ןדיי עטגָאלּפעג עכ

 ,עטנַאקַאב ענייז וצ טריפעגקעווַא ןגעוורעטניה ךרוד ייז טָאה רע ןוא ."טרָא

 ייז ןפלָאהעג ןוא ןסע ייז טגנערבעג .טָאטש רעד רעטניה טניווװעג ןבָאה סָאװ

 רע טָאה ,טלעג טגיילעגרָאפ ןטנַאקַאבמוא םעד טָאה ןיײבטָאר .ןעװעטַארּפָא

 ךָאנ ריד טעװ סע ,טלעג ןייד טלַאהַאב , : קידנגָאז ,ןעמענ וצ טגָאזעגּפָא ךיז

 -עגסױרַא רעטעּפש ךיז טָאה סע ."ריד ןופ טלעג רעמ בָאה ךיא .ןעמוק ץונוצ

 רעצעלדעש ןיא טידנַאב רעטנַאקַאב ַא ןעוועג זיא רעטער רעייז זַא ,ןזיוו

 ,טנגעג
 ------. 44 .--.1ע

 ןקַאילָאּפ ןעוו ,טנגעגמוא ןוא ץעלדעש ןיא ןלַאפ ךָאנ ןעוועג ןענעז סיוועג

 -עלקילגמוא רענעי ןיא דיי א ןעוועטאר ןפלָאהעגוצ רעדָא טעוועטארעג ןבָאה

 ענלצנייא ןופ ןעמַאנסױא זיולב ןעוועג רעבָא ןענעז סָאד .טייצ-םונהיג רעכ

 -נוא ןוא םודס ןיא טכוזעג ייז טָאה ךָאנ וניבא םהרבא סָאװ ,םיקידצ ןטסירק

 ןוא טכיל טימ טכוזעג ייז ןבָאה רעדירב ןוא רעטסעוװש עכעלקילגמוא ערעז

 .ןענופעג ןטלעז-ןטלעז
 ןוא תועשר סָאד ןעניפעג וצ ידכב ,ןכוז טשינ ךס ןייק ןעמ ףרַאד ןגעקַאד

 -צניפ ענעי ןיא ןדיי וצ ןזיװעגסױרַא ןבָאה םינכש ערעזנוא סָאװ ,תוירזכא

 ןשטייד יד טלייטעגוצ ןבָאה ייז סָאװ ,ףליהטימ עוויטקַא יד ןוא ,ןרָאי ערעט

 .טעברַא-סגנוטָארסױא רעד ןיא

 ,רעגַאל ןשיגָאלָאעדיא ןכלעוו וצ ןזייוונָא טשינ ןעק ןעמ יװ טקנוּפ ןוא

 ןבָאה סָאװ ,םיקידצ ןטסירק עטלייצעג יד ןרעהעג סע טכיש ןלַאיצָאס רעדָא
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 לָאצ רעסיורג רעד ףיוא ןזייוװנָא טשינ ךיוא ןעמ ןעק ױזַא ,ןדיי ןפלָאהעג

 ,ןדיי ןדרָאמ ןוא ןביור ןשטייד יד ןפלָאהעגוצ ןבָאה עכלעוו ,םיעשר ןטסירק

 יז ךיוא .ןרעהעג ייז טכיש ןלַאיצָאס רעדָא ,רעגַאל ןשיגָאלָאעדיא ןכלעוו וצ

 ןוא טפַאשלעזעג רעשילױוּפ רעד ןופ ןטכיש ענעדישרַאפ ןופ ןעמוקעג ןענעז

 לָאמַא .ןדנעטשמוא ענעדישרַאפ ךרוד םישעמ ערעייז וצ ןרָאװעג ןבירטעג

 ,םיצפח עשידיי ןביור וצ טסול ,ןגעמרַאפ שידיי ךָאנ טייקיריג ןעוועג סע זיא

 "ובלמ יד םיא ןופ ןעיצוצּפָארַא טייקכעלנעמ יד ןבעגעג טָאה ןדיי ַא ןענעגרה

 סע .טַאהעג ךיז ייב טָאה דיי רעד סָאװ ,טלעג סָאד ןעמענוצ ,ךיש ןוא םיש

 -שעלפ עכעלטע רעדָא ,רעקוצ םַארגָאליק עכעלטע ןופ ןיול רעד טקָאלעג טָאה

 ןענעגרה רַאפ טנױלַאב ןבָאה םיחצור עשטייד יד סָאװ טימ ,ןפנָארב ךעל

 -ליוו ןופ טקודָארּפ ַא ןעוועג סע זיא לָאמַא .ןדיי ןקידעבעל ַא ןלעטשוצ רעדָא

 -עגפיוא ןבָאה ןשטייד יד סָאװ ,טולב ךָאנ טשרוד ,ןטקניטסניא עש'היח עד

 ןטסרעממַא רעבָא .גנורעקלעפַאב רעשילױּפ רעד ןופ ןלייט עסיוועג ייב טקעוו

 סָאװ ,ןדיי וצ האנש רענעקַאבעגנייא רעד ןופ טקודָארּפ ַא ןעוועג סָאד זיא

 ןוא ןסַאמ עשיליוּפ יד ןשיווצ טעייזעג ןרָאי עגנַאל ןבָאה ןזיירק עסיוועג

 -נָא יד ןדָאלוצסױא רשוכה-תעש םעד ןענופעג ךעלדנע ןבָאה ,ןסַאמ יד ,ייז

 :גנוזָאל ןופ גנוכעלקריוורַאפ רעד וצ טנַאה ַא ןגי לוצ ,האנש עטלמַאזעג

 ."ןדיי ןָא ןליוּפ ,

 ןוא טירט ףיוא ןעמ טָאה עיצַאּפוקָא רעד ןופ געט עטשרע יד ןיא דלַאב

 "ייד רעד טימ ןעגנואָארד םינכש עשיליוּפ לייט ןטסערג ןופ טרעהעג טירש

 ןרָאװעג ןענעז דצ ןטירד םייב ןצנעוורעטניא ןוא תוריסמ .עלדישַארטס רעשט

 .ןעגנוניישרעד עכעלגעטיגָאט ןופ ןכַאז

 רעזייה עשידיי יד ייב ןעגנַאגעגמורַא ןענעז ךעלמיצקש עניילק ןליּפַא

 עכעלגעמרַאפ ןעניוו סע ווו ןשטייד ןזיועגנָא ,"עדוי, ןבירשעגפיוא ןוא

 -לַאהַאב ןכוזסיוא ןפלָאהעג ןוא טעברַא וצ ןדיי ןּפַאכ ןשטייד ןפלָאהעג ,ןדיי

 .ןדיי ענעט
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 טעווארּפעג יורפ רעשילױּפ א טַימ שטייד א טָאה 1939 רעבָאטקָא ןיא |

 ןבלעז ןופ ןכש רעד .סַאג ענקנעיּפ ףיוא 25 ףיוה ןיא עיגרא עלעוסקעס ַא

 -רַאפ קילעפוצ זיא ,טשינרָאג ןופ קידנסיוו טשינ ,ךעשזרא רעטסוש רעד ,זיוה

 רעד ןעמעוו עטנכש יד .ענעצס רעד ףיוא ןפָארטעגנָא ןוא ןעגנאגעגייב

 םישעמ עריא ןופ ןסיוו רע לָאז סע קידנלעוו טשינ ,טנעקעג טוג טָאה דיי

 םעד ןטלַאהרַאפ טָאה רעכלעוו ,שטייד םעד טצעהעגרעטנוא טָאה ,םיבוט

 -עג ךיז טָאה דיי רעד זַא ,ןדלָאמעג ןוא ָאּפַאטסעג ןיא םיא טריפעגּפָא ,דיי

 א רַאפ טלעטשעג טשרמולכ ןדיי םעד טָאה ןעמ .ןגָאלש םיא ףיוא ןפרָאװ

 ןוא שטייד רעד תודע סלַא ןטָארטעגסױרַא ןענעז סע ווװ ,טכירעג-רעטילימ

 -עג ןזיוורעד , זיא ןדיי םעד ןופ דלוש יד זַא ,ךיז טייטשרַאפ .יורפ-ןסַאג יד
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 ןסאג רעצעלדעש יד ןיא ןטאקאלּפ עטּפעלקעגרעדנאנאפ ערטסקע ןיא ."ןרָאװ

 -עגסיוא זיא סָאװ ,לייטרוא-טיוט ןטכערעג םעד ןופ ןרָאװעג טלייטעגטימ זיא

 .ןַאמ-רעטילימ ןשטייד ַא ףיוא ןלַאפנָא רַאפ דיי םעד רעביא ןרָאװעג טריפ
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 ,טפַאשטניירפ ןוא טפַאשטנַאקַאב עטלַא ןייק ןפלָאהעג טשינ טָאה סע

 ,ןעמַאזוצ טנרעלעג ,םירבח-לוש ןעוועג לָאמַא זיא ןעמ סָאװ ,סָאד טשינ וליפַא

 .ןעמַאזוצ טלדנַאהעג ןוא טעברַאעג רעדָא

 ךיז ןזָאל טשינ ,ָאטעג ןיא ןייג טשינ ןסָאלשַאב טָאה ענרָאװדַאנ םהרבא

 .ץעלדעש ןיא ןרָאװעג טריפעגנייא זיא סָאװ ,גײטשיָאטעג ןיא ןסילשנייא

 טשינ ידכ ,ווָאקול ןייק קעװַא זיא ןוא ןריּפַאּפ עשירַא טפַאשרַאפ ךיז טָאה רע

 ייב לָאמַא קידנציז ,ןענעקרעד םיא ןעק ןעמ ווו ,טָאטש-םייה ןייז ןיא ןייז וצ

 ןטנַאקַאב ַא ףיוא ןסױטשעגנָא ךיז רע טָאה ,ןַארָאטסער ןשילױּפ ַא ןיא גָאטימ

 ענרָאװדַאנ .ָאּפַאטסעג ןיא ןדלָאמעג םיא ןגעוו ךיילג טָאה רעכלעוו ,טסירק

 ,טיוט םוצ ןרָאװעג טקיניײּפרַאפ געט ריפ ןופ ךשמ ןיא טרָאד זיא
 ישי

 -ַאט םהרבא ןופ ןוז) ןַאמקַאבַאט קעלַאס טימ טריסַאּפ טָאה עבלעז סָאד

 זיא רע .ןריּפַאּפ עשירַא טימ טגרָאזרַאפ טַאהעג ךיז טָאה רע ךיוא .(ןַאמקַאב

 ןופ הטיחש רעטשרע רעד ןופ ןרָאװעג לוצינ זיא ןוא ָאטעג ןיא ןעוועג טשינ

 יקַאבַאט זיא ָאטעג ןופ עיצַאדיוװקיל רעד ךָאנ .ןרעמַאקיזַאג רעקנילבערט יד

 טָאה רע .עשרַאװ ןייק ןרָאפוצּפָא ידכ ,עיצַאטס'ןַאב רעד ףיוא ןעמוקעג ןַאמ

 -עגנייא טשינ טלָאװ םענייק ןוא ןריּפַאּפ עטוג טימ "ןעזסיוא ןטוג , ַא טַאהעג

 -לוש א םענייז טימ ןּפָארטעגנָא ךיז רע טָאה ָאד רָאנ .דיי א זיא רע זַא ,ןלַאפ

 רעד .סעיצקעל טכַאמעג ןעמַאזוצ ,עיזַאנמיג ןיא טנרעלעג ןעמַאזוצ ,רבח

 ןענַאמקַאבַאט ןסייהעג ןוא ןעמרַאדנַאשז עשטייד ןפורעגוצ טָאה רבח-לוש

 ,עגעלָאק , :טעדנעוועג םיא וצ ךיז טָאה ןַאמקַאבַאט .דיי סלַא ןטלַאהרַאפ

 "עשזדישז שטלימ , : ןגירשעצ עגעלָאק רעד ךיז טָאה םעד ףיוא *? וטסוט סָאװ

 -אט ןריטסערא וצ טאהעג קשח ןייק טשינ ןבָאה ןשטייד יד .(!דיי גייווש)

 רעגנוי רעד .רעשידיי ןייק טשינ זיא ןעזסיוא ןייז זַא ,קידנגָאז ,ןענַאמקַאב

 טכַאמ רערעכעה רעד רַאפ ןרסמ ייז טעװ רע זַא ,טָארדעג ייז טָאה טסירק

 זיב ןטערטעגּפָא טשינ זיא רבח-לוש רענעזעוועג רעד .ןדיי ַא ןעיײרפַאב רַאפ
 .ןרָאװעג ןסָאשרעד זיא ןַאמקַאבַאט

 2 א

 ןלעװ טשינ סָאד ןוא ןדיי עטגלָאפרַאפ יד וצ גנואיצַאב עכעלטנייפ יד

 ,ןטכיש עלַא ןשיווצ טײרּפשרַאפ ןעוועג זיא ףליה ןופ טנַאה ַא ןקערטשסיוא

 יעטניא עטרימָאלּפיד עשיטָאטש ןשיוװצ יו םירעױּפ עשיפרָאד ןשיייצ יױזַא

 , ,ץנעגיל

 זַא ,טלייצרעד (ןַאמניילק יכדרמ ךורב ןופ רעטכָאט) רעגניפדלָאג הרש
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 סנַאמניילק יד ייב רָאטקָאד-בוטש ַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,יקסנישטוב רייד
 -עג זיא יז ןעוו ,בוטש ןופ ןבירטעגסױרַא ריא טָאה ,רעטנַאקַאב רעטוג א ןוא

 ,רעביא טיג רעגניפדלָאג יורפ יו טול .שינעטלעהַאב ַא םיא ייב ןכוז ןעמוק

 ןעקנירט וצ ריא ןבעגעג ,ןרעו רוטּפ ריא ןופ קידנלעוו ,יקסנישטוב ר"ד טָאה

 .גנולש ןטשרע םייב טריּפשרעד טָאה יז סָאװ ,םס טימ טשימעג ייט
 ,.:--ייי= 44 .---ייי- 48 .,----

 טכַאמעג עידעגַארט רעשידיי רעד ןופ ןבָאה ןקַאילָאּפ לייט רעסיורג א

 ךייר רעדָא ןגעמרַאפ ךיז ןברעוורעד וצ טכוזעג ןבָאה ,ןתמו-אשמ ַא ךיז רַאפ

 .ןגעמרַאפ ןשידיי םענערָאװעג-רקפה ןופ ןפוא זיא סע ןכלעוו ךרוד ןרעוו וצ

 ,רשכ ןעוועג ןעלטימ עלַא ןענעז ,ןכיירגרעד וצ סָאד ידכ

 ןַא טלמַאזעגנָא טָאה ,קיטרַא קעפָאט טסירק רעצעלדעש רעגנוי רעד

 םירפס ,םיתילט ,ןיליפת ,תוזוזמ ,תוליגמ ,תורות-ירפס :שדוק-ירבד ןופ רצוא

 לָאמַא ןלעוװ ןדיי רענַאקירעמַא זַא ,קידנגָאז ,ןטייקילייה ערעדנַא ליפ ןוא

 ןכיירגרעד וצ טרעטשעג טשינ םיא טָאה ךַאז םוש ןייק .ןלָאצַאב טוג רַאפרעד
 ,ליצ ןייז

== 44 45. 

 רעטנַאקַאב ַא ,גנומַאטשּפָא רעשטייד ןופ קַאילָאּפ ַא ,ץלָאהכוב רָאסעּפָארּפ

 יוּפא סלַא ןרָאװעג טמיטשַאב ןשטייד יד ןופ זיא ,ץעלדעש ןיא טימעסיטנַא

 רעד .ןדיי ןופ סנגעמרַאפ עכעלגעווַאב-טשינ עטביורעגוצ יד רעביא סוּפורט

 ענעדישרַאפ ןעלמַאזוצנָא טייקכעלגעמ יד ןבעגעג םיא טָאה רענייז טמַא

 ןרעדנוזַאב ַא טימ .ןרָאװעג ךייר זיא רע סָאװ ןופ ,םיצפח עלופטרעוו עשידיי

 רעטעּפש טָאה רע עכלעוו ,תורות-ירפס ןעלמַאז ןעמונעג ךיז רע טָאה סיילפ

 ,ןזיירּפ עטוג רַאפ ןדיי וצ טפיוקרַאפ גנואיירפַאב רעד ךָאנ
15 .-----.8 .---- 

 ןעמ זַא ,ןסָאלשַאב ךיוא טָאה יקסנימָארכ קירנעה רערעל רעמערָא רעד
 -ענק רעד ןופ ןרעוװ וצ רוטּפ ,"רוטקוינָאק , עטוג"ןטלעז יד ןצונסיוא ףראד
 ,יורפ ןייז ןופ ףליהטימ רעד טימ .ןרעוו ךייר לָאמעלַא ראפ לָאמנייא ןוא גנול
 -טגנולטימרַאפ עמייהעג ַא טנפעעג רע טָאה ,רחסמ רַאפ שוח ןטוג ַא טָאה סָאװ

 ,םישובלמ ערעייז ןגָארטעג םיא וצ ןבָאה ןדיײיָאטעג עטגָאלּפעג יד .ָארויב

 .סנשָארג רַאפרעד ןעמוקַאב ןבָאה ייז .סרעטופ ןוא גנוריצ ,שעוו
 רַאפ ןריּפַאּפ עשירַא ןפַאשעג רע טָאה ָאטעג ןופ עיצַאדיװקיל רעד ייב

 -ַאב טימ טלדנַאהעג ךיוא טָאה רע .ןלָאצַאב טוג טנעקעג םיא ןבָאה סָאװ ,יד
 ריא טימ גרעבנירג תידוהי יורפ ראפ שינעטלעהאב א ןפאשעג ,ןשינעטלעה
 .ערעדנַא ןוא ןַאמניילק החּפשמ רעד רַאפ ,רעטכָאט

 -יירּפַאב רעד ךָאנ .ןגעמרַאפ סיורג ַא טכַאמעג טָאה רערעל רעמערָא רעד
 ךָאנ זה סָאד ערעדנַא ןשיװצ ,רעזייה עשידיי ליפ טפיוקעג רע טָאה גנוא
 ,ןהכ לדנעמ
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 דראנָאעל ןטאדוצ עשירטקעלע ןופ רחוס רעטנאקאב ץעלדעש ןיא רעד

 הלוגס ַא זיא טימעסיטנַא ןַא ןייז זַא ,ןטלַאהעג קידנעטש ןופ טָאה ,ַאקרעקסָא

 יָאווס , ןופ גנוזָאל ןייז טימ ןעוועג קידנעטש סָאד זיא רע ןוא -- הסנרּפ וצ

 -- ןשטייד יד ןופ ןעמוקניירא ןטימ .טייצ-?םעשוװָא ,, רעד ןיא ,"ָאגעווס ָאד
 רעתמא רעד ןיא טריּפשרעד ךיז רע טָאה -- טאטשרעבלאה השמ טלייצרעד

 "עי ייב תורצ עסיורג ןדיי ןָאטעגנָא ןוא םייה רעד ןיא ךיז ייב יו ,טיוה

 ןעמוקעג זיא טציא :קיזנגָאז ןדיי ןגָאלשעג ןוא טלדיזעג טייהנגעלעג רעד

 .סעקדישז ךייא טימ קע ןא ,טייצ ןיימ

 ןדיי טרסמעג טָאה רע .ןוז ןייז ןעוועג זיא רעלאטורב ןוא רעדליװ ךָאנ
 -עג רדסכ ךיז טָאה רע עכלעוו טימ ,טסניד-רעדנָאז ןוא ָאּפאטסעג רעד ייב

 ָאטעג ןיא ןעמוקעג טּפָא זיא רע .טיוט םעד ןדיי ליפ ןעוועג םרוג ןוא טרבח

 טרעטיבראפ רעהפיוא ןָא ,"סעקנאּפאל. יד ןריפכרוד ןפלעה וצ ןשטייד טימ

 .טנָאקעג טָאה רע רָאנ סָאװ טימ ןבעל רעייז ןדיי יד

 טריטסערא טכאמיסטכירעג עשיליוּפ יד םיא טָאה גנואיירפאב רעד ךָאנ

 ,םישעמ ענייז ןופ ןובשחו-ןיד א טּפשמ ןראפ ןבעגּפָא טפראדאב טָאה רע ןוא

 -רעטניא ןוא סעיצקעטָארּפ ענעדישראפ טצונעגסיוא רעבָא טָאה רעטומ ןייז

 -דעש ןיא -- יירפ רעד ףיוא ןזָאלעגסױרא טישכת ריא טָאה ןעמ זיב ,ןצנעוו

 -סערב) וואלצָארװ ןייק קעווא זיא ןוא ןביילב וצ טאהעג ארומ רע טָאה ץעל

 עכלעוו וצ םישעמ עדליוו ענייז טצעזעגרָאפ רעטייוו רע טָאה טרָאד .(ואל

 טריפעגסיוא ,"רוטקוינָאק רעטוג, ןופ ןרָאי יד ןיא טניווועגוצ ךיז טָאה רע

 םוצ טּפשמראפ םיא טָאה טכאמ עשילױּפ יד סָאװ ראפ ןלאפנָא-דרָאמ ןוא-ביור

 .טיוט
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 ןזָאלעג ,ָאטעג ןיא ןייגקעווא ןראפ טָאה טאטשרעבלאה בוט-םוי הרש

 -נָא .רוזאמ החּפשמ רעשיליוּפ רעטנאקאב רעד ייב םישובלמ ערעסעב עריא

 -עג יז טָאה ,ץעלדעש ןופ ןרָאפּפָא טפראדעג טָאה יז ןעוו ,רָאי ןט-43 בויה

 סרוזאמ יד סָאװ ףיוא םויטסָאק ריא ןטעבעג ןוא סרוזאמ יד וצ חילש א טקיש

 ןייק ייז ייב טָאה רענייק ,ןגָאז וצ סָאװ ןופ .טשינ ןסייוו ייז זא ,טגָאזעג ןבָאה

 ערעטצניפ א ןיא זיא טאטשרעבלאה יורפ זא ןוא ,ןזָאלעג טשינ םישובלמ
 "עג טשינ ןעמ טָאה םישובלמ עריא ךָאנ סרוזאמ יד וצ קעווא ןיילא טכאנ

 ,טָארדעג ריא ןוא בוטש ןיא ןזָאלעגניירא טשינ ריא ,ריט יד ןענעפע טלָאװ
 "אב רעד ךָאנ טשרע .ָאּפאטסעג יד ןפור ןעמ טעװ קעווא טשינ טייג יז .ביוא
 ןבעגעגּפָא סרוזאמ יד ןבָאה ןצנעװקעסנָאק ראפ קידנבָאה ארומ ,גנואיירפ
 .םישובלמ יד

 א ר מאא

 יד בילוצ ןָאטעג סָאד ןבָאה ןדיי ןפלָאהעג ןבָאה סָאװ ,םייוג עטסרעמ יד
 יייא ערעדנא בילוצ רעדָא ,טלָאצאב ראפרעד ןבָאה ןדיי סָאװ ,ןזײרּפ עכיוה
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 וצ סננעמראפ ערעייז ןבעגעגקעווא ןבָאה סָאװ ,ןדיי ליפ .ןקעווצ עקיצונדןג

 ףיוא ןבירטעגסיורא םייוג יד ןופ ןרָאװעג ןענעז ,ןטלאהאב ייז לָאז ןעמ םייוג

 יו ,שעד ךָאנ (טעגרהרעד טשינ ייז ןבָאה ייז ביוא) סאג רשקידמונהיג רעד

 -עמױאפ ערעייז טימ ןדיי יד זא ,קידנטיוװ ,ןעמונעגוצ סנגעמראפ יד ןבָאה יז

 | ,ץעזעג ןרעסיוא ,רקפה ןענעז סנג
2.,44.- 5444 

 ,טסּורק ןטנאקאב א טימ טכאמעגּפָא ןבָאה דוד ןוא המלש רעדירב עניימ

 .ןיול ןכיוה גונעג א ראפ ייז טלאהאב רע זא ,דלאוו א ןיא טניווועג טָאה סָאװ

 יראפ סָאד ןעמונעגוצ ייז ייב רע טָאה ,יוג םעד ייב ןייז געט עכעלטע ךָאנ

 ,ןבירטעגסיורא ןוא ןגעמ
-----. 5 .= :0 

 ףרָאד ןיא יוג א טלָאצאב ןבָאה יקסנילעשיק השמ ןוא לאפר רעדירב יד

 יז ,ןביולרעד ראפ שדוח א סעטָאלז טנזיױט ריפ ץעלדעש ייב קעווארטסא

 טלָאמעד טָאה סָאד .דלעפ ןייז ןיא רעקנוב ןשידרערעטנוא ןא ןכאמ ךיז ןלָאז

 | .שדוח א ראלָאד 800 ןסייהעג
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 עסיורג יד ץוח א ןבָאה ערעדנא ךָאנ ןוא ןאלּפאק לריצ ,ןיײבטָאר השמ

 ךיוא ,ייז ןטלאהסיוא ןראפ םייוג יד טלָאצאב ןבָאה ייז סָאװ ,טלעג ןעמוס

 .רעזייה ערעייז ןבײרשּפָא יז טזומעג
 טא א מאא

 סרעטָאפ ריא וצ טעדנעוועג ךיז טָאה .ל אשזדיא עקירָאי-15 יד ןעוו ןוא

 -גייא שיניצ רע טָאה ,ןטלאהאב יז לָאז רע יקסווָאדראק ןטנאקאב ןכעלטסירק

 .ןבעגרעביא םיא ךיז לָאז יז ,זײרּפ םעד ראפ רָאנ טמיטשעג
------, +1------ 44 ----:2 

 ייוװ רעציזאב-טוג םייב ןטלאהאב ןעוועג זיא סָאװ ,קישטנאלרָא לארשי

 ןעעז ךיז קסיוועלכ ףרָאד ןקידתונכש ןיא טייג (ץעלדעש ייב) שטיוועשאט

 ןּופ טקרעמאב רע טרעוו ,ןטלאהאב טרָאד ןעוועג זיא סָאװ ,יורפ ןייז טימ

 סָאד םורא טלגניר עכלעוו ,יײצילָאּפ רעד ראפ םיא ןרסמ ייז ,םייוג עטנאקאב
 ןוא טּפעלשעגסױרא טרעוו קישטנאלרָא .ןטלאהאב ךיז טָאה רע וװ ,זיוה

 .ןסָאשרעד

 א ,דניק ןייז ןזָאלעג טסירק ןטנאקאב א ייב קישטנאלרָא טָאה םעד ראפ

 .טעגרהרעד דניק סָאד ןיילא טסירק רעטנאקאב רעד טָאה ,רָאי 5 ןופ עלעגניי
---.., 5 -----, := 

 רעטלעטשראפ סלא טעקנַאלבעגמורא טָאה סָאװ ,רענערבלעסעק ףסֹוי

 ,רענלימ ,ראילָאטס ,רעכעלב ,ךןטסאּפ סלא ,רעפרעד ענעדישראפ ןיא טסירק

 רע טָאה ,(זיירק רעוװָאקול) ווָאנאגאפ ףרָאד ןיא ןעמוקעגנָא זיא ,שזורטס

 ףרָאד ןֹופ םייוג 2 ןבָאה קירוצ העש רעבלאה א טימ יו ,ןפָארטעגנָא טקנופ
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 "רהרעד יקסווָאקטיװ -- ןדיי ןדרָאמ ֹוצ -- ףתֹוש ןייז ןוא אכרימ ,יקצוסארק

 .טלא רָאי 20 קילאקאז רתלא לקינייא ןייז טעג

 סָאװ ,"טסירק, םעד ןרענערבלעסעק ראפ טמיראב ךיז טָאה יקסווָאקטיװ

 סָאד זא ,לקינייא ןייז ןופ טוט ןבילוצ ןליפעג ענייז ןטלאהאב טזומעג טָאה

 -אב םיא ייברעד) טכארבעגמוא ןבָאה טנעה ענייז סָאװ ,דיי רעטכא רעד זיא

 .(טנעה עקיטולב ענייז ןזיוו
 א מאא עא

 רעױּפ א ייב ןבָאה סומישק ףרָאד ןיא :טלייצרעד ףסוי שטיװָארבוז

 יּפָאנָאק ןוא ןייטשלעקניפ :ץעלדעש ןופ סעילימאפ ייווצ ןטלאהאבסיוא ךיז

 "רעד ךיז םעד ןופ טָאה שטיוװָאכאוו רעיוּפ רעד .ןָאזרעּפ ףלע ןעמאזוצ ,ענ

 -לעהאב רעד ףיוא ןזיועגנָא יז ,ןשטייד טגנערבעג ןוא קעווא רע זיא ,טסווװו

 .ןסָאשרעד ןדיי יד ןבָאה ןשטייד יד .שינעט
 ,---י-,44 14 ,..----

 ןופ ןגירקעגסיורא ךיז טָאה דרָאמ ןופ יקסוואשראוו רשא רעגנוי רעד

 עכעלטע טגָאיעג םייוג םיא ןבָאה ,ןפָאלטנא זיא ןוא לגענ עשטייד יד רעטנוא

 -ייד יד ןבעגעגרעביא ןוא ןדנובעג ,טּפאכעג םיא ןבָאה ייז זיב רעטעמָאליק

 ,ןשט
 א. .ואא

 סָאװ ,שזעימישזאק יקסווָאקיזדאר קאילָאּפ רעד :טלייצרעד גרעבלא אבוק

 סָאװ ,ןדיי ךיז וצ טראנראפ טָאה ,ץעלדעש ןיא טָאטש רעד רעטנוא טניווו

 סע טָאה טשרמולכ .ןענָאגאוו-טיוט יד ןופ ןוא תוטיחש ןופ ןפָאלטנא ןענעז

 טאהעג ןיוש טָאה יקסווָאקיזדאר ןעוו .שינעטלעהאב א יז טיג רע זא ,ןסייהעג

 רעד ןופ טנעה יד ןיא ןבעגעגרעביא ייז רע טָאה ,ןדיי 40 ךיז וצ טראנראפ

 ,טכארבעגמוא ןדיי עכעלקילגמוא יד טָאה עכלעוו ,עירעמראדנאשז
---- 44 +-------. 5544 

 : טלייצרעד ןיטוק -- ןיוועל עקטאנ

 (ןיוועל עושוהי ןופ רעטכָאט) רעלדא -- ןיוועל עלעפ רעטסעווש ריא

 ףרָאד ןיא עלָאדָאטס א ןיא ןטלאהאב ךיז ןבָאה על'הנח דניק קירָאי-4 ריא טימ

 -רעסבָא ןבָאה םייוג ,קעינעה ןאמ ריא ןעמוקעג לָאמנייא זיא ריא וצ .אכרימ

 ןרָאװעג זיא סע .סיטלָאס םעד ןסיוו וצ ןבעגעג ןוא שינעטלעהאב רעייז טריוו

 -מוא יד ןבָאה ייז ,קעה ןוא סעסָאק טימ םירעיוּפ ליפ ןופ ףױלעגנָא דליוו א

 -קעווא ןוא ןטיהעג ייז שינעטלעהאב ןופ טּפעלשעגסיױרא תונברק עכעלקילג

 טָאה ןעמ זא ,הרושב רעד טימ יײצילָאּפ ךָאנ ץעשזרוקס ןייק חילש א טקישעג

 -עגקעווא תונברק יד טָאה ײצילָאּפ ענעמוקעגנָא יד .ןדיי יירד שזא טּפאכעג

 ,ןרָאװעג ןסָאשרעד ןענעז יז ווו ,ָאּפאטסעג רעד וצ ץעלדעש ןייק טריפ
 קי: :44 קי 44.

 דראבטָאר טעמירפ ןוא גרעבדלָאג קעלעפ ןבָאה 1942 רעבָאטקָא ןיא

 ן



 ,ָאטעג םעניילק ןיא ןעגנאגעג טשינ ייז ןענעז ןפָאלש ,קינלָאר ןיא טעבראעג

 ,סאג יטול רעט-10 ףיוא רושטש ץעלדעש ןיא טסירק ןטנאקאב רעייז וצ רָאנ

 טָאה רע ,קאשטשולג זיוה ןופ סָאבעלאב רעד טסווורעד ךיז טָאה םעד ןופ

 -סיורא טכאנייב 12 ןעמוקעג זיא עכלעוו ,ָאּפאטסעג רעד ןבעגעגרעביא סָאד

 | .ןסָאשרעד ייז ןוא ץאלּפ-טרָאּפס ןפיוא תונברק יד טּפעלשעג

 םיא ,ןדיי ןטלאה ראפ ןרָאװעג טריטסערא ןענעז יורפ ןייז טימ רושטש

 .רעגאל-עיצארטנעצנָאק א ןיא טקישראפ יורפ ןייז ןוא ןסָאשרעד
 .א- ר

 :טלייצרעד ץעלדעש ייב קפילּפ ףרָאד ןופ יקסניזדעימ-שאווד עשטנח

 ןטנאקאב א ייב ןטלאהאב ןעוװעג טייצ א זיא שָאװד לטָאמ רעטָאפ ריא

 -סיורא רעױּפ רעד םיא טָאה ,טייצ רעסיוועג א ךָאנ ,קפילּפ ףרָאד ןיא רעיוּפ

 יוצניירא ווו ,טאהעג טשינ ,רעדלעפ ןיא טעקנָאלבעגמורא טָאה רע .ןבירטעג

 רעטכָאט ןייז ווו ,רעױּפ ןטנאקאב ןטייווצ א וצ קעווא רע זיא ךעלדנע .,ןייג

 -ייוומא ,שינעטלעהאב א ןטעבעג ןוא ןטלאהאב ןעוועג ןענעז דניק א טימ

 .דניק .ןוא רעטכָאט רעד טימ ךיז ןעעז עלייוו א ףיוא ןזָאלניײרא -- ןטסקינ

 ןשָאװד טָאה שואעדאט יקסװָאלעשזרָא חצור רעד ,רעױּפ רעטנאקאב רעד

 .ןבָארגאב טרָאד ןוא דלאוו ןיא טריפעגקעווא םיא ,קאה א טימ טעגרהרעד
 א ר ווא

 עקשעּפ עלעדיימ סָאד ןוא עלעיש ,עלעסָאי ,עקלימש ,רעדניק עגנוי 4

 יקסנימָאקמור רעױּפ םייב עלָאדָאטס א ןיא ןטלאהאב ןעוועג ןענעז שָאווד

 רעד וצ קעווא רעױּפ רעד זיא גָאט ןסיוועג א ןיא .ףרָאד ןבלעז ןיא שואעדאט

 ןלָאז ייז ,טרעדָאפעג ןוא ןדיי 4 ָאד ןענעז םיא ייב זא ,ןדלָאמעג ,ײצילַאּפ

 ךיז ןבָאה ,עטנאקאב ןעוועג ןענעז סָאװ ,יײצילָאּפ יד זא .ןענעגרה ייז ןעמוק

 ןופרעד ייז ןוא ןשטייד יד וצ קעווא רעױּפ רעד זיא ,ןָאט וצ סָאד טגָאזעגּפָא

 4 יד ןסישרעד ןייג וצ יײצילַאּפ רעד ןליופאב ןאד ןבָאה ןשטייד יד .ןדלָאמעג

 ןטנוא ןופ ןוא ןפיול רעדניק יד ןסייהעג טָאה ײצילָאּפ ענעמוקעג יד .רעדניק

 ,בוטש רעייז ןבענ ןבָארגאב רעדניק יד טָאה רעױּפ רעד .ןסָאשעגכָאנ ייז
 יי 1 יי =

 ךיז ןבָאה סָאװ ,ץעלדעש ןופ שָאװד ןועמש ןוא לאומש רעדירב ייווצ יד

 -עגניירא ייז סוּפרָאק קעשיצנארפ חצור ,רעיױּפ רעד טָאה ףרָצד ןיא ןענופעג

 ,ּפעק יד ייז טקאהעגּפָא קאה א טימ ןוא עלָאדָאטס ןייז ןיא טּפעלש

 -עגּפָא ךיז ןבָאה -- שָאװד רעטכָאט א טימ רעטִינ א -- ןעיורפ ייווצ

 -טנא ייז ןענעז ,דלעפ ןפיוא יורטש עטרעטס א ןיא שינעטלעהאב א טנכוז

 ןבָאה עכלעוו ,קיסָאמישק ןוא יקסלוביצ םירעיופ ייווצ ןופ ןרָאװעג טקעד
 | .טעגרהרעד ןעיורפ עכעלקילגמוא יד

 א לע א

 -ןקעגמוא עלא ןענעז ,קפילפ ףרָאד םעד ןיא טניווועג ןבָאה ןדיי ףלעווצ
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 ,םיחצור-םירעיוּפ עטנאקאב עשימייה ןֹופ ןעמ
 יי א טא יי

 ענעטלאהאב ןדיי עכעלטע ךָאנ ןענופעג ךיז ןבָאה ףרָאד ןבלעז ןיא

 ןופ קעוועס דניק ריא טימ עינאמ יורפ א ייז ןשיווצ ,רעטרע ענעדישראפ ןיא

 סָאװ ,ץעלדעש ןופ ןאמרעגנוי א ,קסלעשאנ ןופ עשטנח לדיימ א ,עשראוו

 -עױּפ עקיטרָא ןבָאה ,עיצארָאטסער רעשיפרָאד רעד ןיא ןסעגעג טקנוּפ טָאה

 עלָאדָאטס א ןיא טגנערבעגנעמאזוצ ייז -- געיעג א ייז רעביא טכאמעג םיר

 ,טעגרהעגסיוא עלא קעה טימ ןוא
 טי יי =

 -ראס םורא רעדלעוו יד ןיא טבעלעגרעביא טָאה סָאװ ,ןיישנאש ןועמש

 -סָאלפ ףרָאד ןיא קישטרָאגירג ןאי רעױּפ רעד :טלייצרעד גוב םייב ,קאנ

 "אב סָאד .ןדיי ןיינ ןטלאהאבסיוא זײרּפ ןטוג א ראפ טָאה קאנראס ייב- ווָאק

 רעטנוא טכאמעג בורג א ןיא בוטש ןיא רעױּפ םייב ןעוועג זיא שינעטלעה

 טרָאד ןענעז ןדיי יד יו ,םעד ךָאנ ,1942 ראונאי ןט-20 םעד .עגָאלדָאּפ .רעד

 ףיוא ןוא בורג םעד טנפעעג רעױּפ רעד טָאה ,םישדח יירד ןטלאהאב ןעוועג

 ףיוא טָאה רעױּפ רעד .עכעלקילגמוא יד טכארבעגמוא ןפוא ןכעלרעדיוש א

 ןענעז סָאװ ,יד .רעסאוו קידנדוז ּפעט עטיירגעגוצ ןסָאגעג בורג ןיא ןדיי יד

 רעױּפ רעד טָאה ,עיצוקעזקע רעכעלרעדיוש רעד ךָאנ ןבעל ןבילבעג ךָאנ

 -- תונברק יד ןופ םענייא .ּפעק יד רעביא ןזייא קיטש א טימ .טקידנעראפ

 ןופ ןגירקוצסיורא ךיז רעטירבעגּפָא ןא ןעגנולעג זיא -- ץישָאל ןופ והילא

 ןוא ףרָאד ןופ סיטלָאס םעד וצ קעווא זיא רע .סעּפאל סרעױּפ ןשיחצור םעד

 רעד זא ,ךיז טייטשראפ .עירעמראדנאשז רעד וצ ןריפ םיא לָאז רע ןטעבעג

 והילא טָאה עירעמראדנאשז רעד ייב .ןָאטעג בילוצ םיא סָאד טָאה סיטלָאס

 יד .בורג ןיא רעױּפ םעד ייב החיצר רעכעלרעדיוש רעד ןופ ןבעגעגרעביא

 ןענופעג ןוא עיזיווער א טריפעגכרוד רעיוּפ םעד ייב טָאה עירעמראדנאשז

 םעד ייז ןבָאה ,(ןדיי טכא ןעגנערבמוא ראפ טשינ ןוא) םעד ראפ .רעוועג

 ,טרידיווקיל ןוא ןעמונעגּוצ רעיֹוּפ
 יה אזי ָאדיד -

 יָאעט ,ףרָאד ןבלעז ןיא רעיוּפ רעטייווצ א טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא

 "רהרעד ךיוא ןוא קישטרָאגירג ןכש ןשיחצור ןייז ףיוא טקוקראפ ךיז ,רָאד

 םעד ייב טָאה ןעמ .ןטלאהאב םיא ייב ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןדיי עכעלטע טעג

 א טנעקרעד טָאה ןעמ ןכלעוו ןיא ּפָאקיןעיורפ ןטקאהעגּפָא ןא ןענופעג חצור

 ןורהא ןופ רעּפרעק םעד ןוא ,ןיײטשרעבליז הרובד -- קאנראס ןופ לדיימ

 ..לקשאלב ןופ דראבצראווש
--, ,0 

 ףרָאד א ןיא סיקסנירק יד זא ,טלייצרעד טאטשרעבלאה בוט-םוי הרש

 וצ ָאטעג ןופ עיצאדיווקיל רעד תעב ןבָאה דרָאמ .ןוא ץעלדעש ןשיװצ
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 ריא ןבָאה ייז .דרָאמ ןופ ןירעדיינש א ,יורפ עשידיי א ןעמונעגניירא ךיז

 ענעדישראפ טיינעגפיוא טָאה יז זיב גנאל יוזא ןטלאהעגסיוא ןוא ןטלאהאב

 יד טָאה יורפ יד ןעוו .החּפשמ רעצנאג רעד ראפ םישובלמ ןוא ךעלדיילק

 טריפעגקעווא ,ןדנובעג עכעלקילגמוא יד יוג רעד טָאה טקידנעראפ טעברא

 ךיילג ריא טָאה סָאװ ,עירעמראדנאשז רעד ןבעגעגרעביא יז ןוא טָאטש ןיא

 .ןסָאשרעד
== 5:55.44 4 6 

 טכירעג-זיירק רעצעלדעש ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא גנואיירפאב רעד ךָאנ

 יכייא קינלאשטאנ רעייז טימ רעשעלרעייפ רעוװָארגנעװ יד ןופ סעצָארּפ רעד

 טשינ ןענעז תודע-ןטסירק ןייק .םישעמ עקיטולב ערעייז ראפ -- שארב רעל

 .םינכש ערעייז ןגעק ןגָאז וצ תודע המקנ ראפ ארומ ןבָאה םייוג -- ןעוועג

 ןייא זיולב .ןעמוקעגמוא עלא ןענעז ייז ,ָאטשינ טעמכ ןענעז תודע עשידיי
 -עגרעביא טָאה רע ןוא סעצָארּפ ןפיוא ןעוועג זיא ארוג .מ .מ תודע רעשידיי

 רעייז טנעקרענא טָאה טכירעג סָאד .רעשעלרעייפ יד ןופ םישעמ יד ןבעג

 ףיוא טּפשמראפ רעלכייא רעשעלרעייפ יד ןופ קינלאשטאנ םעד ןוא דלוש
 .רָאי ייווצ וצ רעפלעהטימ ענייז ןוא הסיפת רָאי טכא

 ,-----+ 44 י---* 48 ,..---=-

 -עגרָאפ ןענעז סָאװ ,םיחצור ןקאילָאּפ ןגעק ןסעצָארּפ עטלייצעג יד ןופ

 םיטרּפ עכעלרעדיוש טסווורעד ךיז ןעמ טָאה גנואיירפאב רעד ךָאנ ןעמוק

 ןוא ץעלדעש ןשיווצ ףרָאד א ןיא זא ,טסווורעד ךיז ןעמ טָאה יוזא .תוחיצר ןופ

 .ןדיי עכעלטע ןטלאהאב ןעוועג רעױּפ ןקירָאי-70 ןטלא ןא ייב ןענעז ווָאקול

 קעה טימ ,ןיז ענייז טימ ןעמאזוצ רעױּפ רעטלא רעד טָאה טכאנ-רעטניוו א ןיא

 ייז ןבָאה תונברק יד ןבָארגאב םייב .ןדיי עּפורג יד טעגרהעגסיוא סעסָאק ןוא

 ,ןטלאהאב ייז ייב ןעוועג ןענעז סָאװ ,לָאצ רעד טול זא ,טלעטשעגטסעפ

 טנעקרעד ןוא יינש ןפיוא טקוקעגמורא ךיז ןבָאה םיחצור יד .דיי ןייא טלעפ

 ןוא טירט יד זא ,רָאלק ןעוועג ייז ראפ זיא סע .ןקעלפ-טולב ךיוא יו ,טירט

 -טנא ןוא ןבילבעגנבעל זיא סָאװ ,דיי םעד ןופ ןרָאּפש ןענעז םינמיס-טולב

 ןוא טירט יד ןעגנאגעגכָאנ טכאנ רעד ןטימ ןיא זיא רעױּפ רעטלא רעד .ןפָאל

 זיא רע .ףרָאד ןטייווצ א ןופ רעױּפ א וצ טריפעג ןבָאה סָאװ ,סנכייצ-טולב

 רעױּפ רעד זא ןוא דיי "ןייז , ןבעגסיורא םיא לָאז ןעמ ,טרעדָאפעג ןוא ןיירא

 -ארטסעג חצור רעטלא רעד טָאה דיי םעד ןבעגוצסיורא טגָא:עגּפָא ךיז טָאה

 יוצ ךיז טָאה דיי רעד ןוא טקריוועג טָאה סָאד .ןשטייד ךָאנ טייג רע זא ,טעש

 םעד טָאה סָאװ ,רעדרעמ ןטלא םעד ןופ טנעה עשיחצור יד ןיא ןענופעג קיר

 .טעדרָאמרעד םיא ןוא דלעפ ןיא טריפעגסיורא דיי

 רעד ןעוו ,רעטעּפש טסווורעד ךיז ןעמ טָאה החיצר רעקיטו;ב רעד ןופ

 -לעהאב א טכוזעג טָאה דיי רעכעלקילגמוא רעד ןכלעוו ייב ,רעױּפ רעטייווצ

 -שמעג ןענעז ןיז ענייז ןוא רעדרעמ רעטלא רעד .טלייצרעד סָאד טָאה ,שינעט
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 -םירעיוּפ יד ןבָאה סעצָארּפ ןפיוא .טכירעג-זיירק רעצעלדעש ןיא ןרָאװעג טּפ

 -ידלושאב רעייז ןופ ןגיוצעגקירוצ ךיז --- המקנ ראפ קידנבָאה .ארומ -- תודע

 ,ןזייוואב ןיא לגנאמ בילוצ ןרָאװעג טיירפאב ןענעז םיחצור יד ןוא גנוק
 יי 0 יי. =

 : רעביא טיג ןאמדלָאג לטנָאי

 ןגָאזסױא טשינ ןליוו ןוא תונשקע טימ ןגייווש רעפרעד יד ןיא םירעיוּפ

 ןענעז סָאװ ,ןדיי ןבָארגאב ןגיל סע ףייה רעדָא ,רעדלעפ ערעייז ףיוא וו
 -עק ןגָאז תודע ןפראד ןלעוו ייז זא ,ארומ ןבָאה ייז .ןקאילָאּפ ןופ ןעמוקעגמוא

 ווו ,רעטרע יד ןָא ןרעג ץנאג ייז ןזייוו ןגעקאד .םינכש ענעגייא ערעייז ןג
 ,רעדרעמ עשטייד ןופ ענעמוקעגמוא ןֹדיי ןבָארגאב ןגיל סע

 ,2--יייא 14 יי-ר--יר 14.

 ןופ לייטנא רעד רָאפ ךיז טימ טלעטש לטיּפאק קיטולב ךעלרעדיוש א

 רעד ןיא רעייטשוצ םענעעזעגנָא רעייז טימ ײצילַאּפ "רענעטאנארג , רעד

 וצ האנש רענעקאבעגנייא-טלא רעד טימ טנּפָאװאב .ןדיי ןופ גנוטָארסױא

 ןענָאק ןופ טנעה יד ןיא סנאש ןכעלנייוועגרעסיוא אזא קידנבָאה ןוא ןדיי

 -ראפ ןצנאג ןפיוא יוװ ,טקנוּפ ,ייז ןבָאה ,ןביור ןוא ןדרָאמ יירפ ןוא קנארפ

 ,םייה רעבורח רעזנוא ןופ חטש ןפיוא ךיוא יוזא ןליוּפ ןיא חטש-סגנוטכינ

 יייא ןופ ןיילא קיליוויירפ ןָאטעג סָאד ןבָאה ייז .ןלעפאב ףיוא טראוועג טשינ

 "יוקיל יד ןיא סיילפ ןקראטש א ןזיוועגסיורא ןבָאה ייז .וויטאיציניא רענעג

 ןופ ךיז לָאז דיי א זא ,טיהעג ,ָאטעג סָאד ןעלגנירמורא םייב ,געט-עיצאד

 -גאלשמוא םעד ףיוא טעבראעגטימ וויטקא ןבָאה ייז .ןגירקסיורא טשינ טרָאד

 עטינעג יװ ,ןוא עקנילבערט ןייק תונברק יד ןריטרָאּפסנארטּפָא םייב ,ץאלּפ

 יו ,טָאטש ןיא ןעגנאגעגמורא עיצאדיווקיל רעד ךָאנ ,רעטעּפש ,טניה-ריּפש

 ענעטלאהאב טכוזעגסיוא ,רעדלעוו ןיא ןוא רעדלעפ ןיא ,רעפרעד יד ןיא

 .טעדרָאמרעד ייז ןיילא ןוא ןדיי

 ייז יו ןוא ,ןדיי ענעבילבעגנבעל עלא ןלייצהעד וצ ןסייוו םעד ןגעוו

 ײצילָאּפ רענעטאנארג רעד ןופ טנעה עקיטולב יד ןופ ןענעז ,רעביא ןביג

 ,םיחצור עשטייד יד ןופ יו ,ןדיי ענעטלאהאב רעמ ליפ ןעמוקעגמוא
 טיי

 ןופ טנגעג ןיא ןטלאהאב ןעוועג טייצ עטשרע יד זיא סָאװ ,קיטסיל דוד

 געוו ןפיוא ,ןישולאק ןופ ןדיי טרָאּפסנארט רעד ןעוו : טלייצרעד ווָאקשארב

 גוצ ןופ זיא ,ווָאקשארב עיצאטס יד ןעגנאגעגכרודא זיא עקנילבערט ןייק

 -עצ קראטש ךיז רע טָאה גנורּפש ןופ .רוחב רעגנוי א ןעגנורּפשעגּפָארא

 טנָאקעג טשינ ןוא ןסלעריזאב יד ייב ןגיל ןבילבעג םירוסי ןיא ןוא טּפאלק

 ןעמוקעגנָא רעדנווו ןזייב א ףיוא יו ןענעז ןצכערק ענייז ףיוא .ןייגקעווא

 -ןאב ןופ ןייגקעווא ןפלעה רעװ םיא לָאז סע ןטעבעג ךיז טָאה רע .םייוג

 ןגעקאד .רעטכעלעג דליוו א טימ טרעפטנעעג ןבָאה ייז סָאװ ףיוא טנאלפ
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 ענעבילְבעג יד .יײצילָאּפ ןפור ןעגנאגעג ןענעז סָאװ ,עכלעזא ןעניפעג ךיז ןבָאה
 ענעמוקעגנָא יד .םישובלמ ענייז ןגױצעגּפָארא םיא ןופ לייוורעד ןבָאה םייוג

 .ןסָאשרעד טיא ןוא טעקאנ ןצנאגניא ןיוש ןפָארטעג ריחב םעד טָאה יײצילָאּפ
...4 --..-. 44 == 

 ,ןקישטנאלרָא לארשי ןסָאשרעד טָאה ווָאקשארב ןיא ײצילָאּפ עבלעז יד
 ןיא ןעגנאגעג זיא רע תעב םייוג עטנאקאב ןופ ןרָאװעג טרסמעג זיא סָאװ

 "מורא טָאה ײצילָאּפ יד -- יורפ ןייז טימ ןעעז ךיז קסיוועלכ ףרָאד ןטנעָאנ

 טּפעלשעגסיױרא םיא ,ןטלאהאב ךיז טָאה קיט ווװ ,זיוה סָאד טלגנירעג

 .ןסָאשרעד ןוא
 ראשי. מע

 -עג ךיז 1942 ףוס ,רעטניוו טָאה יקצאל-קאטס ףרָאד ןיא :טלייצרעד ןעמ

 רעשיסור א ןעוועג םחרמ ךיז טָאה ריא ףיוא ,האל לדיימ גנוי ןייש א ןענופ

 .רעדלעוו עקידתונכש יד ןיא ןטלאהעגפיוא ךיז טָאה סָאװ ,ארוש ןאזיטראּפ

 -עטלעהאב ןייז ןיא ןטלאהאבסיוא ריא ,ךיז וצ ןעמונעג לדיימ סָאד טָאה רע

 ,טנאיצילָאּפ רעשילוּפ א טסווורעד ךיז טָאה םעד ןופ.רעדלעוו יד ןיא שינ
 ,ןסָאשרעד ריא ןוא לדיימ סָאד טכוזעגּפָא טָאה רעכלעוו

. 

 טקעדטנא ןרעוו ,ןוטָאק ףרָאד ןיא ןדיי קיצרעפ ןוא -ייווצ ענעטלאהאב

 טסערּפ ,םישדח יירד ייז רע טרישזאטנאש ,יקסוועשיצראמ טנעגאדייצילָאּפ ןופ

 פארא ףניפ ןָא רע טקיש ףוס םוצ ,ךיז טזָאל סע סָאװ ,סיוא ייז ייב

 ,ייז ןופ ןצניינ ןענעגרהרעד סָאװ

 ןעניפעג ייז ןעוו = החּפשמ יד ,ענעבילבעגנבעל יד ןופ סקעז

 ןלאפאב רעדיוו ייז ןרעוו קעווורטסָא ףרָאד ןיא בורג א ןיא ןטלאהאב ךיז

 הק א ןוא ןעיורפ ייווצ ןענעגרהרעד סָאװ ,ײצילָאּפ עשיליוּפ ןופ
6 

 -עטלעהאב ןיא איוטאלש רעטסעווש 2 ענייז ןוא ארוג לדנעמ השמ ןעוו

 ןופ ןלאפאב ייז ןרעוו ,ףרָאד ןיא רעיױּפ א ייב םעדיוב-יורטש ןפיוא שינ

 בורג א וצ ןטיירג ןוא טסערא ןיא ּפָא ייז ןריפ ייז .טייל-ייצילָאּפ עשילױּפ

 ןכעלרעדנווו א ךרוד .ןרעוו ןסָאשרעד דלאב ןפראד סָאװ ,תונברק יד ראפ
 ןשיפרָאד ןרעטנוא .ךיז קידנבָארגרעטנוא טעוועטארעג ךיז ייז ןבָאה לאפוצ
 ,ןפיולטנא ןוא רעמאקיטסערא

= 546 :3 | 

 ןביירט טלעק ןוא רעגנוה רעד ןעוו ,גָאט-רעטניװ ןסאנ ןטלאק א ןיא |

 עטעקאנ-בלאה ,ךעלעגנוי עכעלקילגמוא ייווצ שינעטלעהאב ןופ סיורא|
 ,ןסע לסיב א ייז ןביג ;תונמחר ןבָאה ףרָאד ןיא םירעיוּפ עכלעוו ףיוא דעדניק

 שטיװָאקשָאמ טנאדנעמָאקדײצילָאּפ רעשיחצור רעדיבאקאמ רעד ייז טעזרעד

 ייז וצ טסיש ,ןרעסאוו ןוא ןעיינש ןיא רעטעמָאליק 2 שזא ייז טגָאי רעכלעוו
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 ןלאפ רעדניק עכעלקילגמוא יד זיב ּפָא טשינ טערט חצור רעד ןוא ,לָאמ ליפ
 .עטיוט

 יא מא . קאט

 .ק .ה .צ רעד ראפ תודע-תעיבג ןייז ןיא קאנראס ןופ גרעבסייוו לצעג

 : טלייצרעד ןכנימ ןיא

 -נארט ןטצעל םעד טריפעג טָאה סָאװ ,גוצ-ןטיוט ןופ קידנעגנירּפשסיױרא

 -עג טנאלפ-ןאב םייב ךיז רע טָאה ,עקנילבערט ןייק ןדיי רעצעלדעש טרָאּפסי

 ןענעז סָאװ ,שזראצנָאמ והילדג רבח ןוא גרעבדלָאג ןתנ ןיזוק ןייז טימ ןפָארט

 ןעמאזוצ ןענעז ,ןעמאזוצ ןטלאהעג ךיז ןבָאה ייז .ןָאגאוו ןופ ןעגנורּפשעג ךיוא

 עטנאקאב ייב שינעטלעהאב א ןכוז קאנראס לטעטש-םייה רעייז ןיא קעווא

 לקיטש א ןטעב רעױּפ ןטנאקאב א וצ טייג גרעבדלָאג ןתנ ןעוו .םירעיוּפ

 רעשיליוּפ רעד םעד ןגעוו ןדלעמ ייז .םירעיוּפ ערעדנא םיא ןקרעמאב ,טיורב

 יז ,ןפיולטנא ןביוהעגנָא רע טָאה ןענופעגסיוא םיא ןבָאה ייז ןעוו .ײצילָאּפ
 .ןסָאשרעד ןוא טגָאיעגכָאנ םיא ןבָאה

 -ייהעג םיא טָאה סָאװ ,רעױּפ ןטייווצ א וצ קעווא זיא שזראצנָאמ והילדג

 -אב א ןענופעג םיא ראפ רע טעוװ ,ןדיי ערעדנא ןָא ,ןיילא ךיז וצ ןעמוק ןס

 ךרע ןא זיא רע זא ,טסווורעד ךיז ןעמ טָאה גנואיירפאב רעד ךָאנ .שינעטלעהי

 טקרעמאב םיא ןבָאה םירעיוּפ .בורג-לפָאטראק א ןיא ןגעלעג ןטאנָאמ ייווצ

 םיא טָאה ײצילַאּפ יד .יײצילָאּפ רעשילוּפ רעד םעד ןגעוו ןבעגעגרעביא ןוא

 םיא ןבָאה ייז ןוא סיפ ןוא טנעה ענעריורפעגּפָא טימ ,ןטיוט-בלאה א ןענופעג
 .ןסָאשרעד

 ןזָאלניירא טלָאװעג טשינ ךימ טָאה רעױּפ רעטנאקאב םוש ןייק יוװ יוזא

 -נאגעגוצ ןיב'כ .דלעפ ןיא קעווא ךיא ןיב -- גרעבסייוו רעטייוו טלייצרעד --
 -ראפ ךיילג ךיז בָאה'כ .ךערּפשעג ןליטש א טרעהעג ןוא רעייש א וצ ןעג

 בָאה'כ .שידיי ןעוועג זיא סע .טרעהעגוצ ךיז רענעקָארשרעד א ןוא טקעטש

 ייז טימ ןיב ךיא .טנפעעג רימ ןבָאה ייז .ןזָאלניירא ןטעבעג ןוא טּפאלקעגנָא

 זנוא ןגעוו טסווורעד רעבָא ךיז ןבָאה םירעיוּפ יד .געט עכעלטע ןבילבעג

 טכאמעג יײצילַאּפ יד טָאה גָאטיײב רעגייזא 12 .ָאּפאטסעג רעד ןדלָאמעג ןוא

 רימ .רעייש ןופ ןייגסיורא ןליופאב זנוא ןבָאה ייז .לאפרעביא ןא זנוא ףיוא

 רעייש ןופ ןריט יד ןסייר ןביױהעגנָא ןבָאה ייז .יורטש ןיא ןטלאהאב ךיז ןבָאה

 ריט יד ןָאטעג-ןפע ןא גנולפייווצראפ סיורג ןיא בָאה ךיא .זנוא ףיוא ןסיש ןוא

 ענעדישראפ ןופ רעוועג טימ ןסָאשעגכָאנ רימ טָאה ןעמ .ןפיול ןבױהעגנָא ןוא

 ,ןעזעג ןבָאה ןאמ סקעז ערעדנא יד ןעוו .ןפָארטעג טשינ רעבָא -- ןרבילאק

 דלעפ ןכרוד קידנפיול .רעייש ןופ סיורא ךיוא ייז ןענעז ,ןפָאלטנא ןיב ךיא זא !
 ,טעדנוווראפ ןלאפעג זיא רענייא .ןסָאשרעד טיוט ףיוא ןאמ יירד ןעמ -טָאה
 יד ןופ ייווצ .עבלָאק רעד טימ ןגָאלשרעד טנאיצילָאּפ רעשילוּפ א םיא טָאה
 םענייא ןעמ טָאה םורא געט ייווצ ןיא .ןפיולטנא וצ ןעגנולעג ךָאד זיא סקעז
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 ןיא רימ טימ ןעוועג זיא רעטייווצ רעד .ןסָאשרעד עטעוועטארעג יד ןופ

 לאפרעביא ןא תעב ךיוא םיא ןעמ טָאה 1942 רעבמעווָאנ ןט-15 םעד .דלאוו

 ,ןסָאשרעד

 ךיז בָאה ךיא סָאװ ,בורג א ןיא ןטלאהאב ןעוועג ך'א ןיב םישדח ריפ

 ךיא ןיב 1942 ץרעמ ןט-21 םעד .רעױּפ ןטנאקאב א ייב לאטש א ןיא טכאמעג

 .ןעמאזוצ ןעוועג ןענעז רימ ןוא ןדיי 25 א ןפָארטעג טרָאד .דלאוו ןיא קעווא

 -נוא ןיא לאפרעביא ןא טכאמעג ײצילָאּפ עשילױּפ טָאה 1943 יאמ ןט-25 םעד

 לאירבג : ןדיי רעקאנראס סקעז ןרָאװעג ןסָאשרעד ןענעז ייברעד .דלאוו רעז

 ,גרעבנעזָאר לקראמ :טלא רָאי 27 ,יקסווָאביח לאומש ;טלא רָאי 33 ,רעקוצ
 -אלוו לוולעוו ןוא ;רָאי 18 ,רעווָאדאלוו קחצי ;רָאי 35 ,יקזדור השמ :רָאי 8

 .רָאי 22 ,רעווָאד

 םעד יײצילַאּפ רעשילוּפ טימ ןעמאזוצ ַָאּפאטסעג ןופ לאפרעביא ןא תעב

 לדיי :ןאמ יירד ןרָאװעג טעגרהרעד רעדיוו ןענעז 1943 רעבמעווָאנ ןט"5

 -נָאמ לאירזע ןוא טלא רָאי 20 ,יקסווָאביח לשרעה ;טלא רָאי 29 יקסווָאביח

 .טלא רָאי 22 שזראצ

 -מוא ןוא ץעלדעש ראפ גנואיירפאב ןופ גָאט רעד ןעמוקעג זיא סע ןעוו

 א רעייז ןפָארטעג ןיוש ;נואיירפאב יד טָאה 1944 ילוי רעט-20 -- טנגעג

 עשימייה ןוא עשטייד ןופ ןרָאװעג טעדרָאמעגסיוא ןענעז יז .ןדיי לָאצ עניילק

 ,טײל-ײצילָאּפ עשיליוּפ ןופ רקיע רעד ,םיחצור
214... =----- 

 : טלייצרעד גרעבנעטואל אקליל

 רעטָאפ ןוא ןאמ ריא טימ ןענופעג ךיז טָאה יז ווו ,קעווושקאז ףרָאד ןיא

 רעמערָא ןא ,ןכש ןייז יו ,ןעזעג שראדאפסאג רעכייר א טָאה ,"רעירַא, סלא

 -יוהעגנָא ללכב ןוא רעסעב רענעש ןדיילק ךיז ןבױהעגנָא טָאה ,שראדאפסאג

 רעשירעיוּפ טימ ןקוקכָאנ ןביוהעגנָא םיא טָאה רע .ןבעל רעטיירב א ןריפ ןב

 רעױּפ רעד ךיז טערָאּפ טכאנ רעד ןטימ ןיא זא ,טקרעמאב ןוא טייקירעגיינ

 ,קירוצ טישראפ ןוא דרע יד טבָארג ,בוטש ןייז ייב ןסיורד ןיא
 ילצילָאּפ יד .יײצילָאּפ רעד ןדלָאמעג רעױּפ רעכייר רעד טָאה םעד ןגעוו

 םענעמוקעגפיוא םעד ןעמונעג ןוא עיזיווער א טריפעגכרודא ,ןעמוקעג זיא
 -עגפיוא טָאה קידנטכארטיגנאל טשינ ,רעױּפ רעד .רעהראפ א ףיוא רעױּפ
 | :ןינע םעד טרעלק

 ןזָאל םיא לָאז רע ןטעבעג םיא ןוא שטנעמ א ןעמוקעג םיא וצ זיא לָאמניײא
 -עֶג רע טָאה טכאנייב .ןָאטעג ןרעג ץנאג טָאה רע סָאװ ,ןסע ןבעג ,ןקיטכענ
 ,יוזא תוליפת ןגָאז לקניוו א ןיא קעווא ךיז טלעטש רעדמערפ רעד יװ ןעז
 זיא רעדמערפ רעד זא ,ןענאטשראפ רע טָאה םעד ןיא .ןדיי עלא ןגָאז סע יו
 קאה א ןעמונעג רע טָאה ןפָאלשעג זיא רעדמערפ רעד ןעוו ,רעטעּפש .דיי א
 -קיטש-דלָאג לסיב א ןענופעג םיא ייב טָאה רע .ּפָאק םעד טקאהעגּפָא םיא ןוא
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 -עבראפ ךיז טָאה רע סָאװ טימ ןכאז-טרעוו ערעדנא ןוא טלעג לסיב א ,ךעל

 .עגאל עלעירעטאמ ןייז טרעס
 ןבָאה טיײל-ייצילָאּפ יד .בוטש ןייז ןבענ ָאד ןבָארגאב רע טָאה דיי םעד

 אפ ןווארב ןוא ןטוג סלא גנונעקרענא ןופ טנאה יד טקירדעג רעױּפ םעד

 זיא ןעמ .(טייצלָאמ א) ?עדנופ , א םיא ןופ טגנאלראפ רעבָא ייברעד טָאירט

 -לָאמ םעד טעװארּפעג ןעמ טָאה םיא ייב ןוא ףרָאד ןופ סעטלָאס םוצ קעווא

 .ץכעסייבראפ ןוא ןפנָארב טימ טייצ

 -ָאּפ יד ןופ רענייא זיא טרוכישעגנָא טוג ןיוש ןעוועג זיא םלוע רעד זא

 םענייש םעד ןפיוקראפ םיא לָאז רע ,סעטלָאס םוצ ןענאטשעגוצ טייל-ייציל
 ליפיוו ןלָאצאב טלָאװעג םיא ,טנאוו רעד ףיוא ןעגנָאהעג טָאה סָאװ ,ןאוויד

 טפעשעג סָאד ןכאמ וצ טגָאזעגּפָא טָאה סעטלָאס רעד זא ןוא ,רָאנ ליוו רע
 ןאוויד םעד טנאוו ןופ ןסירעגּפָארא חוכ טימ טנאיצילָאּפ רערוכיש רעד טָאה

 -ראפ טָאה ןאוויד רעד סָאװ ,לריט-םייהעג א ןזיוועגסיורא ךיז טָאה ךיילג ןוא

 ןעניוטש סנעמעלא וצ ןוא לריט םעד ןיא ןיירא זיא טנאיצילָאּפ רעד .טלעטש

 רעטלּפָאד א רעטנוא ןטלאהאב ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןדיי סקעז ןגיוצעגסיורא

 .טנאוו
 "יד ןיא ןסעגראפ טָאה ײצילָאּפ ,ןרעטכינ ןרָאװעג לָאמאטימ ןענעז עלא

 רעטנוא ףיוה ןפיוא טריפעגסיורא ןרָאװעג ןענעז ןדיי עכעלקילגמוא יד .ןאוו

 ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןענעז סָאװ ,םירעוּפ ליפ ןופ טייהנזעװנָא ןיא ןוא טנאוו א

 .ןדיי סקעז יד ןסָאשרעד יײצילַאּפ יד טָאה ,רעדנווו ןזייב ןפיוא
 א ר ר

 טָאה ןטלאהעגפיוא ךיז ןבָאה סגרעבנעטואל יד ווו ,ףֶרָאד ןטנעָאנ א ןיא

 ןעמוקאב רעיױּפ רעד טָאה ראפרעד .ןדיי עכעלטע ןטלאהאב ךיז ייב רעױּפ א

 םעד ראפ טָאה רעיוּפ רעד יו םעד ךָאנ .טלעג עמוס עסיורג א ןדיי יד ייב

 זיא וו .א .א ןישאמ-טפאשטריוודנאל א ,וק א ,דרעפ א טפיוקעגנייא ךיז טלעג

 "אמ ןייז זא ,ןעוועג הדותמ ךיז ,טלייצרעד ץלא ,ײצילָאּפ רעד ןיא קעווא רע

 ןענעז ,ןרעסעבראפ וצ טכוזעג ,רעטכעלש א ןעוועג זיא בצמ רעלעירעט

 יונעגניירא ייז רע טָאה ,טלָאצאב טוג ,סעקדישז יד ןעמוקעגרעטנוא טקנוּפ

 ."טייקיטכערעג , רעד ןופ טנעה יד ןיא רעביא ייז רע טיג טציא .ןעמ

 עכלעוו ,יײצילָאּפ רעד ןופ גנונעקרענא ןעמוקאב טָאה רעױּפ רעד ךױַא

 .ןסָאשרעד ןדיי עכעלקילגמוא יד טָאה
| 5: ....::14 = 

 "קיטעט, ןעוועג ןענעז סָאװ ,יײצילָאּפ רעשילױּפ לָאצ רעסיורג רעד ןופ

 ןיא ןפלָאהעגטימ וויטקא עלא ,עלא טעמכ ןבָאה ,טייצ רענעי ןיא טָאטש ןיא
 "ףענעכייצוצסיוא , ךיז טכוזעג ךיוא ןבָאה ייז .ןדיי יד ןופ גנוטָארסיױא רעד

 .ןדיי ןדרָאמ ןופ ןובשח ןפיוא ןריסנאווא ןוא

 -מוא ןפיוא טָאה ,הטיחש רעסיורג רעד ןופ גָאט ןיא ,טסוגױא ןט-22 םעד
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 יוצ יד ףיוא ןסָאשעג גָאט ןצנאג א קאינשַאס טנאיצילַאּפ רעד ץאלּפ-גאלש

 טָאה טקידנעעג ךיז טָאה טייצ-טסניד ןייז ןעוו .ןדיי ןסאמ עטקירדעגפיונ

 -ראפ םיא ןעמוקעג זיא סָאװ ,טנאיצילָאּפ ןטייווצ ןראפ טמירעג ךיז קאינשַאס

 זייוו טציא ,טעגרהרעד סעקדישז טרעדנוה א טנייה ןיוש בָאה ךיא , : ןטערט

 ."טסנעק וד סָאװ ,וד
 יא אב

 טלאה סע זא ,יקראב-עשנעג ןיא טעז יקסווָאקנאי טנאיצילָאּפ רעד זא ןוא

 -עציוו םעד -- רעלסערב םהרבא סיורא רע טפור ,ןדיי עטצעל יד ייב ןיוש

 .םיא טסישרעד ןוא ײצילַאּפ רעשידיי רעד ןופ טנאדנעמָאק

 ןבָאה ייז ,טשינ רענייק טּפשמ רעדרעמייײצילָאּפ עקיטולב יד ,ייז רעבָא

 עקיטולב ערעייז ןופ תודע ןייק ןביילב טשינ ןלָאז סע ראפרעד טגרָאזעג ןיוש

 יד רעטייוו ןענעז ייז ןוא טּפשמ םוצ ןפור ייז לָאז סע רעוו ָאטשינ .םישעמ

 ,גנונעדרַא ןוא ץעזעג ןופ רעטיה

 -ראּפ טּפאכראפ ךיוא טָאה ןדיי ןביור ןוא ןדרָאמ ןופ ?יידיא , עקילייה יד

 רעדלעוו יד ןיא קעווא ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ עשיסור ןוא עשיליוּפ -- רענאזיט

 ןעמאזניימעג םעד ןגָאלש שינעטלעהאב ןופ ןענעק וצ ידכ ,דרערעטנוא ןוא

 טכאמעג ןוא ליצ ןכעלטנגייא רעייז ןיא ןסעגראפ ןרָאה ייז ןופ ליפ .אנוש

 -בלעז ןבָאה ,רעדָא ,סעדנאב-רעדרעמ ערעדנא ןוא סעצווָא.ק .א טימ תופתוש

 ןרעלוּפָאּפ טייצ רענעי ןיא ןוא ,ןטכייל םעד ףיוא ךיז טזָאלעג ןיילא קידנעטש

 עשילױּפ ןיא טבעלעג ןבָאה סָאװ ,רענאזיטראּפ עשיסור .ןדיי ןדרָאמ ןופ געוו

 ןשיצאנ ןופ רעפסָאמטא רעטמסראפ רעד ןיא ןבָאה רעפרעד ןיא ןוא רעדלעוו

 ,טייקכעלרעדירב-רעקלעפ ןופ הרות רעשיטעיווָאס רעד ןיא ןסעגראפ שוּפיע

 טיינאב ןוא קילדנעצ רָאי יירד דלאב ןיוש ּפעק ערעייז ןיא טּפָאטש ןעמ סָאװ :

 ."ווָאדישז יעב , דנאלסור ןשיראצ ןופ גנוזָאל ןטלא םעד

 "אבסיוא ךיז ןבָאה יקסאיפ-עלָאג ףרָאד ןיא :טלייצרעד ןאמדלָאג לטנָאי
 -ראּפ עשיסור ןוא עשילױּפ טסווורעד ךיז ןבָאה ייז ןופ .ןדיי עּפורג א ןטלאה

 -עגרעטנוא ןבָאה רענאזיטראּפ יד .טנגעג ןיא ןעוועג ןענעז סָאװ ,רענאזיט

 ןענעז רעייפ ןופ קידנפיולטנא .ןענופעג ךיז ןבָאה ןדיי יד ווו ,זיוה סָאד ןדנוצ

 טנערבראפ ןענעז עכעלטע .רענאזיטראּפ יד ןופ ןרָאװעג ןסָאשרעד ןדיי ףניפ

 יד ןבָאה םירעיוּפ עקיטרָא יד .ןפיולטנא וצ ןעגנולעג זיא ןדיי ייווצ ,ןרַאװעג

 -עג ןענעז םורא געט עכעלטע ןיא .ןבָארגאב ןדיי עטנערבראפ ןוא ענעסָאשעג
 -עױּפ עקיטרָא טימ ןעמאזוצ ןבָאה סָאװ ,ײצילָאּפ עשיליוּפ דרָאמ ןופ ןעמוק

 -עגּפָארא ,ןייצ ענעדלָאג ערעייז ןסירעגסיורא ,םיגורה יד ןבָארגעגפיוא םיר

 .ןבָארגאב קירוצ ייז ןוא ךיש ןוא םישובלמ יד ייז ןופ ןגיוצ

 -ָאנ ןטימ ןאזיטראּפ רעשיסור א טריסארג טָאה רעדלעוו רעדרָאמ יד ןיא

 ןצנאג ןיא קערש א ןפרָאװעגנָא תוחיצר ענייז טימ טָאה סָאװ ,"קענארפ,, ןעמ

 ,ןביוראב ןוא ןדרָאמרעד ייז ,ןדיי ענעטלאהאב ןכוזפיוא טגעלפ רע .טנגעג

202 



 סָאװ ,רוחב רעוועשראוו א טנעקעג טָאה טאטשרעבלאה בוט-םוי הרש

 ךיז טָאה רע .עקנילבערט ןייק געוו ןפיוא גוצ-ןטיוט ןופ ןעגנורּפשעג זיא

 םעד ןענופעג ןעמ טָאה גנולצולּפ .דרָאמ םורא רעדלעוו יד ןיא ןטלאהאבסיוא

 לוויטש יד ןוַא ץכעוטנָא ןייז .ןסעװרָאב ןוא ןטעקאנ א ;ןטעגרהרעד א רֹוחּב

 ."קענארפ , ןאזיטראּפ-רעדרעמ רעד ןגָארטעג טָאה
44... == 

 םייב טייקיריג-ביור ןוא טייקיטשרודי-טולב ,תוירזכא רערעדנוזאב א טימ

 ,רעפרעד יד ןופ םייוג יד טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה תונברק עשידיי ןגלָאפראפ

 .עקנילבערט ןייק טריפ סָאװ ,טנאלֿפ-ןאב םוצ טנעָאנ ןגיל סָאװ

 -עגנָא יד טימ טלייאעג ףיולעג ןדליוו ןיא ןבָאה סָאװ ,ןטרָאּפסנארט יד ןופ

 "יט ןסירעגפיוא ןוא טגאוועג ליפ ןבָאה ,ןקירבאפ-טיוט יד וצ תונברק עטקאּפ

 -נא טכאמעג רעדָא ,ךעלרעטצנעפ יד ייב ןטארק ענרעזייא ןכָארבעגּפױא ,ןר |

 טָאראב ןפיוא ןעגנורּפשעג ןענעז ןוא ןענָאגאוו-טיוט יד ןיא ןעגנונעפֶע ערעד

 -ָאה עקנילבערט זיב ץעלדעש ןופ טנאלפ-ןאב םייב ָאד רעבָא .לרוג ןדנילב ןופ

 תונחמ תויח עטגלָאפראפ ףיוא טניה עטינעג יוװ ,טרעיולעג ,טראוועג ןיוש ןב

 טייקדליוו רעשילרעטסיוא טימ ןוא םירעיוּפ עקיריג-ביור ןוא עקיטשרוד-טולב

 טעדרָאמרעד ייז ,תונברק עכעלקילגמוא יד ףיוא ןפרָאװעג ךיז תוירזכא ןוא

 | ,טביוראב ןוא

 ןעגנורּפשעג ןענעז סָאװ ,לָאצ עניילק יד ליפ רעייז ןלייצרעד םעד ןגעוו

 ןבעל ןוא לגענ עשיחצור יילרעלכ יד ןופ טעוועטארעג סנ יּפ לע ךיז ןבָאה ןוא

 ענייש ,עטיא יורפ ןייז ןוא םיובלעדנאמ בייל ,רעבלאה ךלמ :יװ ,ןֿבילבעג

 .ערעדנא ןוא גרעבסייוו לצעג ,רעגניפדלָאג הרש

 א יו .ןעעזעגסיוא טנאלפ-ןאב םייב חטש רעד טָאה רעביא ןביג ייז יוװ

 -לאוועג ךיז ןבָאה סָאװ ,םיגורה ליפ טימ ןטָאשעגנָא ,ןשטנעמ ןופ זיוה-טכעש

 טימ ךיז ןבָאה ייז םורא .ןעייוו-הסיסג ןיא ךיז טעשטרָאקעג ,טולב ןיא טרעג

 ,טכוזעג ,טּפאטאב ,תויח-ןשטנעמ תונחמ טערָאּפעג טעּפמיא ןדליוו ןוא סיילפ

 עטיוט ןופ ןייצ ענעדלָאג ןסירעג ,ךיש ,םישובלמ ןגיוצעגּפָארא ,טרעטשינעג

 -עבעל ךָאנ א ףיוא ןפָארטעגנָא טימרעד ןיא ָאד ןוא ,רעליימ עטיוט-בלאה ןוא

 ךיז לענש רע טָאה ,עטיוט יד ןשיווצ ןטלאהאב ךיז טָאה סָאװ ,ןברק ןקיד

 ,חצור ןרעדנא ןא ראפ געוו םעד ןפָאלראפ ,קאה ןייז טימ םיא ףיוא ןפרָאװעג

 קעווא קירוצ ןוא טקידנעראפ .םישובלמ ענייז ףיוא טנאהרָאפ ןבָאה טלָאװעג
 .וו .א .א ןרעדנא ןא וצ רעדיוו ןאד ,ןברק ןטייווצ א וצ

 סעטסוק רעטנוא געוו ןיא ןוא דלעפ ןיא טקעטשראפ ךיז ןבָאה ערעדנא

 ךיז ןבָאה סָאװ-:.תונברק ףיוא טרעיולעג ןוא דלאוו ןיא רעמייב רעטנוא רעדָא

 םייב רערעיול יד ןופ -- סעיניל עשיחצור עטשרע יד ןופ טעװעטארעגּפָא

 -עג ָאד ןוא ,געוו-םוניהג ןופ קעווא רעטייוו ,רעטייוו ןפָאלעג ןוא טנאלפ-ןאב
 - ,טיוט םעד ןענופ
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 .ליטש רעד ןיא טכאמעג טעברא רעייז ןבָאה סָאװ ,עכלעזא ךיוא ןעוועג

 -ןאב ןופ ,ץאלּפ-הטיחש ןופ רעטייוו טריפעגקעווא ןברק רעייז ןבָאה ייז

 טָאה רע וװ ,ףרָאד ןיא םייהא ךיז ייב ןעוועטאר טריפעג : טשרמולכ ,טנאלפ

 -ניירא םיא ןאד ,ןברק ןופ יורטוצ םעד ןענופעג וצ טכוזעג ,שינעטלעהאב א

 -נעראפ םיא טימ טרָאד ןוא דלעפ טסוּפ רעדָא ,דלאוו ןקיטייז א ןיא טריפעג

 .טקיד

 ךיוא טצונאב ןקעווצ-ביור ןוא -דרָאמ ערעייז וצ ךיז ןבָאה ערעדנא ךָאנ

 רעױּפ ןייז .רעבלאה ךלמ טימ לאפ רעד יו ,רעגייטש א ןגָאװ ןוא דרעפ טימ

 רעבלאה ווו ,ץעלדעש ןייק טשרמולכ ןרָאפעג ןיול ןטוג א ראפ םיא טימ זיא

 םיא טימ זיא רעיוּפ רעד .רעדירב ענעטלאהאב ענייז וצ ןעמוק טלָאװעג טָאה

 טָאה ץעיוויל ךייט םוצ טנעָאנ דלאוו ןיא .ןגעוו עטנאקאבמוא ףיוא ןרָאפעג

 -לעהוצ א ראפ ןעמונעגטימ טָאה רע סָאװ ,ןוז ןייז טימ ןעמאזוצ רעױּפ רעד

 ןא ךרוד סעּפע רָאנ ,ןזייא ןּפמעט א טימ ןברק ןייז ףיוא ןפרָאװעג ךיז ,רעפ

 .םיחצור יד ןופ ןרָאװעג לוצנ רעבלאה זיא לאפוצ ןכעלנייוועגרעסיוא

 -סנארט עקידנפיול יד ןופ ןעגנורּפשעג ןוא טגאוועג ןבָאה ליפ רעייז ,ליפ

 עקיטולב יד ןופ ןגירקעגסיורא ךיז ןבָאה ןוא ןענָאגאוו-טיוט יד ןופ ,ןטרָאּפ

 ייז ,ןרעמאקיזאג יד וצ געוו ןיא ןענורטנא ,לגענ עשיניארקוא ןוא עשטייד

 רעדרעמ עשימייה ענעגייא יד ןופ לגענ יד ןיא ןלאפעגניירא רעבָא ןענעז

 -עג ןוא טרעיולעג ןבָאה סָאװ ,עקנילבערט םורא ןגעוו יד ףיוא רעביור ןוא

 -זכא רעקינייו טשינ טימ טכארבעגמוא ייז ןוא תונברק יד ףיוא ךיז ןפרָאוװ

 .רעבעג-ליּפשייב עשיניארקוא ןוא עשטייד ערעייז ןָאטעג ןבָאה סָאד יו ,תויר

 -עמ עקיטולב יד ןופ ןלייצרעד ןלָאז סָאװ ,ןבילבעג ייז ןופ ןענעז קינייװ

 טעוועדליװעג ןבָאה סָאװ ,רעדרעמ ןוא רעביור עשימייה ענעגייא יד ןופ םיש

 .עקנילבערט ןייק טריפעג ןבָאה סָאװ ,ןגעוו יד ףיוא
 ----.5צ ....-.4 ----

 ינא ןבָאה ,ןדיי ןטָארוצסױא ןפלעהוצ ןופ טעברא "רעקילייה , רעד ןיא
 טימ טקעריד טשינ ביוא ,רעדניק ןוא עכעלטנגוי ,ןעיורפ ךיוא ןעמונעגלייט
 -ַאּפ רעדָא ןשטייד יד ראפ ןדיי ןרסמ ךרוד שטָאכ זיא טנעה ענעגייא ערעייז
 ,ייציל
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 ןעוועג ןעגנוווצעג זיא (ןוז ס'יכדרמ ךורב) ןאמיילק רעגנוי רעד זא ןוא
 ףיוא יורפ א םיא טָאה ןטייווצ א ןיא שינעטלעהאב ןיִלא ןופ ןייגוצרעביא
 -ָא ןוא ײצילָאּפ רעד ןופרעד ןדלָאמעג טָאה יז .טנעקרעד סאג יקסנאירָאלּפ
 -ימ ןעמאזוצ טּפאכעג םיא טָאה ןעמ .שינעטלעהאב רעד ןופ טרָא סָאד ןזיוועג
 .ןעגנָאהעגפיוא עדייב ןוא טנארוויל דניק ןקירָאי-סקעז ןט

 ןענופעג ךיז טָאה טאטשרעבלאה בוט-םוי הרש ןעוו ,1943 ראורבעפ ןיא
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 ,בלעוועג ןיא זא ,ןבעגעגרעביא ריא יז טָאה ,טימעגלָאװ יורפ ייב ןטלאהאב

 א .ןפיוק סעּפע ןאמ רעגנוי א ןעמוקעגניירא זיא ןעוועג סָאװ-רָאנ זיא יז ווו

 ןאמ ןגנוי םעד ןיא טָאה בלעוועג ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,ץגש רעגנוי

 ,טנאיצילָאּפ א ןפורעג םיא וצ לענש טָאה רע .דיי א זיא רע זא ,טנעקרעד

 .ןסָאשרעד ןוא טנאוו רעד רעטנוא טריפעגסיורא םיא טָאה רעכלעוו

 עּפורג א ןופ ןעוועג ןאמ רעגנוי רעד זיא ןזיוועגסיורא ךיז טָאה סע יװ

 -עג טשינ ןוא ןאב םייב טעבראעג ןבָאה סָאװ ,ןדיי-ןפאלקש ענעזָאלעג "בעל

 ךיז ןבָאה ייז ווו ,קאראב םעד טשינ ןוא ץאלּפ-סטעברא םעד ןזָאלראפ טרָאט

 .ןטלאהעגפיוא
 65 44 ישי 44 ..----

 ןגירקעגסיורא ךיז ןבָאה ןוז ריא טימ עדָארבָאנראשט-שטראק הרש יורפ

 -סאר ןיא טסניד עקילָאמא ןא סרעייז וצ קעווא ןענעז ןוא ץאלּפ-גאלשמוא ןופ

 ןעמוקעג זיא ירפ סנגרָאמוצ .טקיטכענעג טרָאד ,(טָאטש רעד רעטנוא) עשאק

 זיב ןביילב ייז טזָאלעג טשינ ,ןבירטעגסיורא ייז ןוא רעטומ ס'טסניד רעד

 .ןטעבעג ןבָאה סשטראק יד יו ,טכאנייב

 ןענעז סָאװ ,רעדניק עשילױּפ ןופ ןרָאװעג טרעגאלאב ייז ןענעז סאג ןיא

 טזָאלעג ךיז ןבָאה רעדניק יד .ישזדישז ,ישזדישז ןגירשעג ןוא ןּפָאלעגכָאנ יז

 -עג ייז ןענעז טעוועטארעג .תונברק ייווצ יד ןבעגוצרעביא ייז ןשטייד ןכוז

 רעשיליוּפ רעד ןעגנאגעגכרודא דָארג זיא סע סָאװ ,לאפוצ םעד ךרוד ןרָאװ

 ,ןוז ריא טימ שטראק יורפ יד ,טריטסערא עדייב ןוא קערוי טנאיצילָאּפ

 םעד ףיוא .טלעג םיא טגיילעגרָאפ ,ור וצ ןזָאל ריא ןטעבעג םיא טָאה יז

 טעוו סע ,יײצילָאּפ רעד ןיא רימ טימ טמוק , טרעפטנעעג טנאיצילָאּפ רעד טָאה

 יורטוצ ןייק דייר ענייש סטנאיצילָאּפ םוצ ןבָאה ייז ."ןעעשעג טשינרָאג ךייא

 -ראפ ייז טָאה רע .ןייג םיא טימ טזומעג הרירב תילב רעבָא טאהעג טשינ

 ,יירפ ןזָאלעגסיױרא טכאנייב ןוא רעמאק-טסערא ןיא ןסָאלש

 "נוא ןייז ןופ סיורא זיא ןאמדלָאג לטנָאי ןעוו ,גָאט-רעמוז ןסייה א ןיא

 רענייב יד ןכיילגסיוא ןוא טפול לסיב א ןּפאכ וצ ידכ ,רעקנוב ןשידרערעט

 יז .םיצקש עּפורג א ןופ ןרָאװעג ןפָארטעג רע זיא ,ריצאּפש ןצרוק א ףיוא

 -סיוא טימ טגלָאפראפ ןוא ןעגנאגעגכָאנ ,סנטָאש יו ןעגנאגעגכָאנ םיא ןענעז

 -עג ןיוש ןבָאה רעדניק עטמסראפ האנשדןדיי ןופ יז .דישז ,דישז ןעיירשעג
 ןבעגרעביא םִיא ןוא שטייד ַא ןכוזּפָא ןלעװ ייז יוזא יו טעװענאלּפעגּפָא טאה
 -ייוו ןופ טָאה ,טיוט םוצ רעטיירגעגוצ א ,ןאמדלָאג .ןברק םעד טנעה ענייז ןיא
 טימ ,ןעגנאגעגוצ םיא וצ זיא רע .שטייד א ןעזרעד סאג ענקנעיּפ ףיוא סנט
 -- ןברק רעייז טזָאלעגּפָא ןבָאה קידנעעז סָאד רעדניק יד .טדערעג סעּפע םיא
 םורא יוזא זיא ןאמדלָאג .שטייד א טימ ןדער ןעגנאגעג טשינ ךָאד טלָאװ דיי א
 .טיוט ןרעכיז א ןּופ ןרָאװעג לוצינ



 לעז ןטנעָאנ םוצ עביל ןוא טייקסטוג ןופ רעקידערּפ יד -- םיחלג וליפא

 געיעג ןדליוו ןיא ןרָאװעג ןגיוצעגניירא (ךיז טייטשראפ עלא טשינ) ךיוא ןענ

 .סנבעל עשידיי ךָאנ
 ןיקסנאיראמ ןיא ןריובעג טָאה יז סָאוו ,דניק ריא טימ ץנימכוט הרובד

 ןעמוקעגמוא זיא ,ץעלדעש ןיא ָאטעג ןופ עיצאדיווקיל רעד ךָאנ לָאטיּפש

 םעד ןופ ךיז טָאה לָאטיּפש ןיא ןעמוקעג זיא סָאװ ,חלג א סָאװ ,םעד ךרוד

 רעד טָאה ,רעטָאפ רעקיליײה רעד ,רע ןוא יורפ עשידיי א זיא יז זא ,טסווורעד

 .יײצילָאּפ רעד ןבעגעג ןסיוו .וצ ןופ
= 148 15.,.; 

 -עלרעדנווו א ךרוד ךיז טָאה סָאװ ,שטירזעמ ןופ על'הרובד עקירָאיי14 יד

 ןופ טרעדנאוו ,טָאטש ריא ןיא הטיחש-ןסאמ רעד ןופ טעוועטארעג ןפוא ןכ

 .רעשיפרָאד א ןיא החונמ םוקמ א ךעלדנע טניפעג ,ןטייווצ ןיא ףרָאד ןייא

 ףיוא חלג-עיפאראּפ רעד ריא טמענ ,טסניד סלא ןָא טמוק יז ווו ,עיצארָאטסער

 -יא רע זא ןוא .טגָאז יז יו ,לדיימ ךעלטסירק א תמאב זיא יז יצ ,רעהראפ א

 סעכ אלמ רעטָאפ רעקיליײה רעד טרעוו ,עשידיי א זיא יז זא ,ךיז טגייצרעב

 לדיימ עכעלקילגמוא סָאד םיתב-ילעב יד טלעפאב ןוא ןראנּפָא ןראפ ריֹא ףיוא

 .זיוה רעייז ןופ ןביירטוצסיורא
 242 :---ייא 4 =

 .ןקעווצ-סגנולייווראפ ראפ טנידעג ךיוא טָאה עידעגארט עשידיי יד

 -ופעג ךיז טָאה טאטשרעבלאה בוט-םוי הרש ןעוו ;1942 רעבמעצעד .ןיא

 ראפ ןטלאהעג ריא ןבָאה סָאװ ,סיקסווָאלישאנ יד ייב דרָאמ ייב ףרָאד ןיא ןענ

 ןופ ןעגנורּפשעג זיא סָאװ ,דיי רעטשלחראפ א ןעמוקעגניירא זיא ,ןיטסירק א

 -ישאנ יד .רעסאוו לסיב א ןטעבעג ןוא עקנילבערט .ןייק טרָאּפסנארט ןטצעל

 ריא ,עיזדישז ןָאװ, :טלדיזעג ןוא ןבירטעגסיורא דיי םעד טָאה אקסווָאל

 -לֵאָב יד וצ ,ערעילָאכ עדלא וצ ייג ,סעקיװעשלָאב ןעמוק ןלָאז סע ךָאד טליוו

 ןייז ןגיוצעגסיורא ,סענעשעק ענייז ןיא טכוזעג טָאה דיי רעד ."סעקיוועש

 "אוו לסיב א ראפרעד ןטעבעג ןוא עטסאּפ-ךיש לטכאש א -- ןגעמראפ טצעל

 ןכָאנ סיורא זיא דיי רעד ןעוו .ןרָאװעג טכאמעג זיא עיצקאזנארט יד .רעס

 עזיײב יד ןטייק יד ןופ ןזָאלעגּפָא לענש ןעמ טָאה ,רעסאוו סָאד ןעקנירטסיוא

 ןסירעגּפָא ןבָאה טניה יד תעב ןוא דיי ןכעלקילגמוא ןפיוא טציירעגנָא ,טניה
 טלגנארעג ךיז רעטקיטולבראפ א ןוא בייל סָאד ןסיבעצ ןוא םישובלמ ענייז
 קראטש ןוא רעטצנעפ םייב ןענאטשעג סיקסווָאלישאנ יד ןענעז ,טניה יד טימ
 .לקאטקעּפס םענעגנולעג םעד ןופ טיירפעג ךיז

 44 --י- 44

 יד ווו  ,ךיז ןטלאהרעטנוא ףיוא ?סעמוק , ןעמוקניירא טרָאד ןגעלפ טּפָא
 תויועה ןכאמ ןדיי .יד יוזא יוװ ,ןעמורקכָאנ סָאד ןעוועג ןענעז סעמעטיטּפיוה
 טסירק ןייא טָאה ייברעד .ןשטייד יד ןופ טקיניײּפעג ןרעוו ייז תעב ןעיירש ןוא
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 -וע טלעוו רעצנאג רעד ןופ ןדיי ןלעוװ המחלמ רעד ךָאנ יוזא יו ,טרעדלישעג

 "ייוו ןוא ןשיק ,טנאה ןיא דרע לסיב א ןעמענ ,עקנילבערט ןייק ןייז לגר הל

 ,"עבָאב ,עדייז ןיימ זיא סָאד ,עטאט ןיימ זיא סָאד ,ייוו יוא , ןגָאז קידנענ

 ךיז טָאה םלוע רעד ןוא -- ןכאמ סָאד ןלעוװ ןדיי יד יוזא יוװ ,ןכאמכָאנ ייברעד

 .טלייוועג קראטש

 -ומש) ןעשזדנעוואג ןעמוקעגניירא טרָאד ןענעז סָאװ ,םירעוּפ יד ןשיווצ

 א ןגולק א ראפ ןעגנא;עגנָא ףרָאד ןיא זיא סָאװ ,רענייא ןעוועג זיא (ןסע

 ןגעוו ןדער וצ טאהעג ביל ןוא ןעגנוטייצ טנעיילעג טָאה -- ?ןלערוטלוק,

 ןייטשאב ןָאק רע זא ,ןזיוועגפיוא טָאה רע .ןדיי ןוא קיטילָאּפ :ןעמעט ייווצ

 ראפ טרעלקרעד ךיז רע טָאה ייברעד .ןליוּפ שיטסיװעשלָאב א ןייז לָאז סע

 ךעלרעייפ רע טָאה -- ןדיי ןָא רָאנ -- ווודישז זעב ָאקליט -- טסינומָאק א

 | .גונעג ייז ןבָאה רימ .ןפורעגסיוא

 "וטס א טסירק רעגנוי א סעומש םעד טריפעג טָאה לָאמ שרעדנא ןא

 ןיטסירק א ראפ ןעשט'הרש קידנטלאה ,טסאג וצ ןעמוקעג זיא סָאװ ,טנעד

 טָאה ךעלטנגייא זא ,ןזיוועגפיוא ןוא טריּפמערק טשינ יירפ טדערעג רע טָאה

 .ייז טימ גונעג ,קע ןא ןכאמ טפראדעג גנאל ןיוש ןלױּפ ןיא ןדיי יד טימ ןעמ

 ץראה ןיא ןסיוועג ךעלטסירק רעזנוא טָאה ןטסירק סלא ןקאילָאּפ רימ רָאנ

 ןייז ןפראד רימ -- טקידנעראפ רע טָאה -- רעבָא .ןָאט סָאד טזָאלעג טשינ

 ןקאילָאּפ רימ .טעברא יד ןָאטעג זנוא ראפ ןבָאה ןשטייד יד סָאװ ,ןדירפוצ

 ,ןייז ראבקנאד קיביײא ןרעלטיה ןלעוו

 .טעוועקאטעגוצ ןבָאה עדנזעוונָא עלא
 יי יא

 -עױּפ עקיריג-ביור תונחמ עסיורג ןבָאה גנואיירפאב רעד ךָאנ ןוא ראפ

 -ראפ ,ןיהא ןריפ סָאװ ,ןגעוו יד ףיוא ןוא עקנילבערט םורא טנגעג ןופ םיר

 ךיז טייצ עצנאג א ןוא ןטעברא-דלעפ ערעייז ,ןטייקשיטאבעלאב ערעייז ןזָאל

 -פיוא טימ -- טייצ רענעי ןיא טעברא רעטסלעבַאטנער רעד טימ ןעמונראפ

 רעדָא טלעג -- ןענופעג סעּפע ךָאנ טָאה ןעמ עכלעוו ייב ןדיי עטיוט ןבָארג

 ןּופ גנוקיטפעשאב עליבאטס יד טייצ עגנאל א ןעוועג זיא סָאד .ןכאז-טרעוו

 .ןלאדנאוו םירעיוּפ רעפרעד עצנאג

 טימ גנואיירפאב רעד ךָאנ ןעמונראפ ךיז טָאה סָאװ ,ןאמדלָאג לטנָאי

 -לעוו ןוא ןגעוו ,רעדלעפ ןופ םיגורה עטײרּפשעצ ןוא עטייזעצ יד ןרימוהסקע

 ןעוועג זיא ןלאפ ליפ ןיא זצ ,רעביא טיג לארשי רבק וצ ייז ןעגנערב ןוא רעד

 יד ,עטכוזאב ןיוש ןעוועג ןענעז רעבירג ערעייז ןיא עטיוט יד זא ,םינמיס

 -עגניפ א ןעוועג זיא סע עכלעוו ףיוא רעגניפ עטקאהעגּפָא ,ןסירעגסיורא ןייצ

 רָאה יד ןטינשעגּפָא ןעיורפ ליפ ייב ןוא ךיש ןוא םישובלמ יד ,ןָאטעגסיױא לר

 -תיב ןטכעוושראפ םעד ףיוא ןעמוקעג ןענעז רימ ןעוו ,1946 ןיא ךָאנ

 . יד ןופ םירבק ענעבָארגעצ ןוא עטנפעעג ןפָארטעג ךָאנ רימ ןבָאה ,תורבקה
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 טכוזעג ןבָאה סָאװ ,ןלאדנאוו עשימייה ןופ ןטעברא ץלא .תונברק עשטייד

 .ןדיי עטיוט ייב ןכאז-טרעוו ןוא טלעג
 44 ,.יייי,46 ==

 -קע ןגָארטעצ ךיז ןבָאה ,יימרא רעטיור רעד ןופ ךיז ןרעטנענרעד ןטימ

 עכלעוו ,ןקאילָאּפ יד ןיא ןעמענ המקנ ןלעװ ןדיי זא ,ןעגנאלק עקידתונש

 טקראטשראפ ךיז טָאה רעבירעד .ןדיי טעדרָאמעג ןיילא ןוא ןפלָאהעג ןבָאה

 םורא יוזא -- ןדיי ענעטלאהאבסיוא יד רעביא עילאנאכקאוו עקיטולב יד

 .תודע ןקידעבעל א ןופ רוּפש ןדעי ןקעמּפָא
 ריי 44, 44

 א ןיא :ןלייצרעד ענעבילבעגנבעל ערעדנא ךיוא ןוא ןאמדלָאג לטנָאי

 .ןדיי ייווצ ןטלאהאבסיוא רעױוּפ א טָאה ץישָאל ןוַא ץעלדעש ןשיווצ ףרָאד

 יד רעױּפ רעד טָאה רעטילימ ןשיסור ןופ ןעמוקניירא ןראפ געט עכעלטע

 -עב א טיירגעגוצ ייז ראפ טָאה רע זא ,קידנגָאז ,דלאוו א ןיא טראנראפ ןדיי

 -ייווצ םעד רעהכאנ ,דיי ןייא טריפעגקעווא רע טָאה טשרע וצ .עקוווירק ערעס

 ,טעגרהרעד ייז זייווקיצנייא ןוא ןט

 א רענייז טימ טגירקעצ ךיז טָאה רעיױּפ רעד ןעוו ,גנואיירפאב רעד ךָאנ

 -רעדיוש םעד ןופ ןבעגעגרעביא ןוא ײצילָאּפ רעד ןיא קעווא יז זיא הבורק

 -טסערא ןופ ןוא טריטסערא חצור-רעיוּפ םעד טָאה יײצילָאּפ יד .דרָאמ ןכעל

 ןפיולטנא וצ ןעגנולעג ןפוא ןכעלדנעטשראפ-טשינ א ךרוד םיא זיא טעזָאלק

 ,ןרעוו םלענ ןוא
.44,344 

 ךייט ןיא ןעקנורטרעד ןטידנאב עשימייה ןבָאה 1944 יאמ ןט-29 םעד

 עקריל רעױּפ םייב ןטלאהאבסיוא ךיז ןבָאה עכלעוו ,רעדניק יירד ,ץעיוויל

 .יקסווָאמד
 א א .וא

 טָאה גנואיירפאב רעד ראפ ןכָאװ עטצעל יד : רעביא טיג ןייבטָאר השמ

 ,רעױּפ םעד ןיא טקרעמאב רעקנוב ןיא רעניווװנייאטימ ענייז ךיוא יו ,רע

 עלא ןיא ןעזעג סָאד ןבָאה ייז ."ךיז טיירג , רע זא ,ןטלאהאב ייז טָאה סָאװ

 יד ןיא ךעלרעייפ ענייז ןיא ,דייר ענייז עלא ןיא סָאד טליפעג ,ןעגנוריפ ענייז

 רעדָא קאה א טימ רע טמוק טָא זא ,טונימ עדעי טכירעג ךיז ןבָאה יז .ןגיוא

 -עג ןופ םיפתוש יד ,ייז ןבָאה טלָאמעד ...טקידנעעג ןייז טעוו ץלא ןוא עסָאק

 םעד ןבעגעג ,טלעג ןייק טאהעג טשינ רעמ ןיוש ןבָאה סָאװ ,רעקנוב םענעגנזד

 סָאד ,רעזייה ערעייז קעווא םיא ןבעג ייז זא ,ןתובייחתה עכעלטפירש רעױּפ

 .טקיאוראב ךיז טָאה רעױּפ רעד ןוא טקריוועג טָאה
= ...520 

 ענעבילבעג"נבעל לָאצ רעניילק רעד ראפ העש יד ןגָאלשעג טָאה ךעלדנעי

 ,גנואיירפאב ןֹופ גָאט ןטמולחעגסיוא םעד ףיוא טראוורעד ךיז ןבָאה ייז .ןדיי
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 !עיטסעב עשטייד עדליוו יד רעמ ןיוש ָאטשינ
 עשידרערעטנוא ערעטצניפ יד ןופ ,ןדיי-ןטעלעקס יד ,סיורא ןענעז ייז

 ןענעז ייז ,ןלייה ןוא רעבירג ,סרעלעק עטשוּפיעראפ עסאנ יד ןופ ,סרעקנוב
 יייא םעד ןוא עטנעָאנ ענעטינשראפ-שיגארט יד ,ןברוח םעד ןענייוואב סיורא

 .טייקטמותיראפ ןוא טנלע םענעג

 עקידעבעל עטלייצעג רעפרעד ןיא ןוא טעטש ןיא םורא ןעקנָאלב סע

 "רעד סָאװ ,רעמינּפ ענעסקאוו-לעג טימ ןטעלעקס עטנקורטעגסיוא ,סנטָאש

 ןָא םינקז ,ּפעק עיורג טימ ןשטנעמ עגנוי ,ןייּפ ןוא רעגנוה ןרָאי ןופ ןלייצ
 ןייק רָאי עכעלטע ןבָאה סָאװ ,ןגיוא עדנילב-בלאה ענעשָאלעגסיױא טימ ןרָאי

 יייט יד ןופ םירבק ענעעזעג טשינ יד טכוז ןעמ .ןעזעג טשינ טכיל לארטש

 ָאטשינ .ראוו ןוא םולח ןשיווצ והותה םלוע ןיא יו .םורא טייג ןעמ ,עטסרע

 יז ביוא ןוא טנערבראפ ,בורח בוטש ענעגייא יד .ןייגוצניירא ווו ,םייה ןייק

 -וצניהא ךיז ווו ָאטשינ .םייוג עשירעביור ןופ טצעזאב יז זיא -- ָאד ָאי זיא
 רעשיצאנ רעד סָאװ ,שוּפיע םעד ןופ טמסראפ ,טקיטשראפ זיא טפול יד ,ןָאט

 ,המשנ רעד ףיוא גנע זיא סע ,ןעמעטָא וצ רעווש .ןזָאלעג טָאה תוומה ךאלמ

 ןופ ןקילב עזייב עטלאק ןעמ טנגעגאב ךיז טרעק ןעמ וו ,ץראה ןיא טסיװ
 -מחר ןופ -- לאפ ןטסעב ןיא ןוא קזוח ןוא האנש ןופ ,גנוטכאראפ ןוא טָאּפש

 יווװ ,רעקינייו טשינ ייוו טוט ןוא טלקע סָאװ ,םרָאפ אזא ןיא דיילטימ ןוא תונ
 .קזוח ןוא האנש יד

 עצנאג ןופ ענעבילבעג-לצנייא יד ,סנטָאש עמאזנייא יד ּפָא ךיז ןכוז סע

 ןוא טקיטייועצ ,רעיורט ןוא טנלע ןופ לרוג רעמאזניימעג ןייא .תֹוחּפשמ

 סָאװ ,לביטש ןייא ןיא עכעלטע ףיונוצ ייז טגנערב ןוא ךיילג עלא טקירדרעד

 טנייוואב טנלע ןקידתופתושב ןיא ןוא ןבעגעגּפָא טסירק רעכלעוו טָאה סע
 .לרוג םענעגייא םעד ןוא ןברוח םעד ןעמ

 יד ןיא ,ךס א רעייז ,ךס א סיוא ןעעז ענעבילבעגנבעל עכעלטע יד רעֶבָא

 טשינ ןפוא םושב ןענעק ייז ."ןדיי ןָא ןלױּפ , א ןבָאה ןליוו סָאװ ,יד ןופ ןגיוא

 ,"ןדיי ליפ יוזא ןבילבעג ךָאנ ןענעז םעלא ךָאנ זא ,קנאדעג ןטימ ןכאמ םֹולש

 ןסייוו ןדיי ןופ רוטּפ טרעוו ןעמ יוזא יו ןוא .ןרעװ רוטּפ זומ ןעמ עכלעוו ןופ

 טנרעלעג ןוא ןעזעג גנאל טשינ ָאד סָאד ןבָאה ייז ,םיחצור עשימייה יד טוג ייז

 טלאפאב ןעמ ןוא ,רעניארקוא ןוא ןשטייד יד -- םירבח-ןעיידיא ערעייז ןופ

 רעקינייוו-טשינ טימ ייז טעגרהרעד ןעמ ןוא ןדיי ענעבילבעגנבעל עקיזָאד יד
 ייניארקוא ןוא עשטייד ערעייז ןָאטעג ןבָאה סָאד יו ,תוירזכא ןוא טייקדליוו
 ,לערעל עש

 ענעבילבעגנבעל עטלגָאװראפ יד ףיוא רעדרעמ יד ןענעז ענעדישראפ
 ,טעבראידרָאמ ןוא -בור רעייז רָאפ ןצעז סָאװ ,םידיחי סָאד ןענעז לָאמא .ןדיי

 יטע ןיוש ןריציטקארּפ ייז רעכלעוו ייב עיסעּפָארּפ א ןרָאװעג ייז ייב זיא סָאװ

 רעקיליײה, רעד זיולב סָאװ ,ןעמָאנ א ןָא סעדנאב סע ןענעז לָאמא .רָאי-עכעל
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 -ייאראפ ןוא טגנערבעגנעמאזוצ ייז טָאה ןדיי ןדרָאמ ןוא ןביור ןופ "קעווצ
 יגָאלָאעדיא,, ןוא רעלאנָאיצאנ טימ סעדנאב סָאד ןענעז ןטסרעמ רעבָא .טקינ
 "אס רעשיטסישאפ רעטּפאלקעצ-בלאה רעד ןופ ךעלטשער .גנובראפאב "רעש
 אימרא) .ק .א יו ןעמענ עקידנעגנילק טימ טציא ךיז ןפור ןוא יימרא-עיצאנ
 .(עניורבז יליס עווָאדָאראנ) .ז .ס .נ ןוא (אווָאיארק

 ןופ סעדנאב עטריזילארָאמעד יד ,ןרָאװעג ןסערפעצ ייז ןענעז רעירפ

 יז ןרעוו טציא .אנוש ןשטייד ןקראטש ןגעק טייקיזָאלפליה רעקיטכעמנָא

 רעכיירגיז רעד קנאד א טיירפאב טרעוו ןלױּפ זא ,ןייזטסווואב ןופ ןסערפעצ

 ןקילייה רעייז סיוא ייז ןזָאל .סעקיוועשלָאב עטסאהראפ יד ןופ ,יימרא רעטיור

 ןעמ ןוא טכאנייב טלאפאב ןעמ ןוא .ןדיי ענעבילבעגנבעל עטצעל יד וצ ןרָאצ

 -עטלעהאב ןיא ןוא ןבוטש יד ןיא טלאפאב ןעמ .גָאט ןלעה ןטימ ןיא טלאפאב

 םוטעמוא .ןענאב יד ףיוא ןוא ןגעוו יד ףיוא ,רעפרעד ןיא ןוא טָאטש ןיא ,ןשינ

 ףיוא ןעמ טרעיול דיי םענעבילבעגנבעל ןטלגָאװראפ א ןענופעג רָאנ ןָאק'מ ווו

 ןעגנערבמוא :אזא גנוזָאל א םורא טייג סע .טעגרה ןעמ ןוא ןבעל םערָא ןייז

 לָאמ ןייא ןכאמ ,טגנערבעגמוא טשינ טָאה רעלטיה סָאװ ,ןדיי עטלייצעג יד

 -סישאפיָארּפ עשיליוּפ יד טלעפאב יוזא לייוו ...ןייר-ןדיי ןלױּפ לָאמ עלא ראפ

 -עג עטליופעצ ענעגייא סָאד טלעפאב יוזא ןוא ,ןָאדנָאל ןיא גנוריגער עשיט

 .ןסיוו

 רענעי ןיא ןענעז סָאװ ,ערעדנא ליפ ןוא ןיישנאש ןועמש ,קיטסיל דוד

 ןופ לעפאב אזא טנעיילעג ןבָאה ןקאילָאּפ טימ גנוריראב ןיא ןעמוקעג טייצ

 -ידרערעטנוא רעד ןיא טקורדעג ןעוועג זיא סָאװ ,ןָאדנָאל ןיא גנוריגער רעד

 -נבעל טשער יד ןוא ןקאילָאּפ יד ןשיווצ ןרָאװעג טיירּפשראפ ןוא עסערּפ רעש

 אזא זיא גנורעקלעפאב רעשילוּפ רעד ןופ לייט ןסיורג א .ןדיי ענעבילבעג

 ,טגלָאפעג ןרעג םיא טָאה ןעמ ןוא ןצראה םוצ ןעוועג לעפאב
 א.ג .א

 רעדלעוו ןיא רָאי 2 טנעָאנ טבעלעגרעביא טָאה סָאװ ,יקסנילעשזאג ילא

 -ןּרג ןַייז סָאװ ,תורצ יד ןופ ליפ רעייז טלייצרעד עּפורג-רענאזיטראּפ א ןיא

 םישעמ עקיטולב יד ןופ ןייטשוצסיוא טאהעג ןבָאה ןדיי ערעדנא ךיוא ןוא עּפ

 רעדלעפ ןוא רעפרעד יד ןיא טעוועדליװעג ןבָאה סָאװ ,סעצווָא.ק.א יד ןופ

 ךעייז.זא ,קורדנייא םעד טכאמ סע .טנגעג רעצעלדעש ןופ רעדלעוו ןיא ןוא

 ייז-;ןדלי-ענעטלאהאב ןכוזוצסיוא ןעוועג ןבָאה רָאנ לָאז טייקיטעט עקִיצניוא

 -קףאשמא רעבָא .טייצ עצנאג יד ןעוועג זיא סָאד .ןביוראב ןוא ןעגנערבמוא

 ןופ ןעמּוקניירא ןראפ טייצ עטצעל יד טעוועדליוועג סעדנאב יד ןבָאה ןטס

 .גנואיירפאב רעד ךָאנ ןוא יימרא רעטיור רעד
 א עא .טנאאא

 דיִפֲאַק..י/ ןיא ןענעז --- 1945 ץרעמ ןט710 םעד -- גנואייהפאב רעד ךָאנ
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 . .שזדָאל ןייק ןרָאפוצּפָא טיירגעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדיי ןביז ןעמוקעגמֹוא
 יי 055: 0.

 -עגסיורא ןדיי טכא ןטלאהעגפיוא ךיז דרָאמ ןיא ןבָאה טייצ רענעי ןיא

 ןוא סרעקנוב ןיא ,שינעטלעהאב-דלאוו ןופ גנואיירפאב רעד ךָאנ ענעכָארק

 ןוא סעציוַא ק.א ןופ ןרָאװעג ןלאפאב ייז ןענעז ,ןרָאפוצּפָא ךיז טיירגעג ךיוא

 .ןרָאװעג טעגרהעגסיוא עלא

 ,שזראבראג ןֹועמש ןוא םהרבא רעדירב יד ןעוועג ןענעז עטעגרהרעד יד

 ןוא עשראוו ןופ יורפ א ,ןימעלעשט ףרָאד ןופ ךעלדיימ ייווצ ,ןאמרופ יורפ יד

 ,דרָאמ ןופ ןדיי ייווצ
 טא . קא לאו

 : טלייצרעד ןיישנאש ןועמש -

 -עגכרודא ,דלאוו ןיא טבעלעגרעביא טָאה קאנראס ןופ ןאלּפאק עושוהי

 רעקיטולב רעד ןיא דיי םענעטלאהאב א ןופ םונהיג ירודמ העבש עלא ןעגנאג

 ןיא ןפָאלשעג זיא רע תעב ,גנואיירפאב רעד ךָאנ םישדח 9 .הפוקת-רעלטיה

 ןופ ןרָאװעג ןלאפאב רע זיא ,גָאט ןלעה ןטימ ןיא ,בוטש ןיא ךיז ייב טעב
 .ןסָאשרעד םיא ןבָאה סָאװ ,סעצווָא.ק .א

 בוטש ןייז ןופ טּפעלשעגסױרא םיחצור עשיליוּפ ןבָאה גָאט ןבלעז ןיא

 ןיֵא טבעלעגרעביא ךיוא טָאה סָאװ ,רעכאמרעדיילק לסּפעש ןקירָאי-22 םעד

 ייּפ ךס א ךָאנ ןוא לטעטש םעד רעטנוא דלעפ ןיא טריפעגקעווא םיא ,דלאוו

 ,טייהרעקידעבעל ןבָארגאב םיא ןעגנוקינ
 יי 44 --.----- 44 =

 דַאּפ רעד ןיא טנידעג טָאה סָאװ ,רעטסיימלוש לארשי רעקירָאי-19 רעד

 םיא ןבָאה ,קאנראס ייב ףרָאד א ןיא ןרָאװעג טקישעג ךעלטסניד זיא ,ייציל
 ,טעגרהרעד געוו ןפיוא סעצוװָא.ק.א יד

 זיא גורה םעד ךָאנ ףרָאד ןיא קעווא זיא גנולײטּפָא-רעטילימ עשיסור א

 ןלאפעג ןענעז סע ןכלעוו ייב ףמאק א ןעמוקעגרָאפ .ק .א יד ןוא ייז ןשיווצ
 .רעיימרא-טיור ןצעביז

 2044 544 יי

 סומישק ףרָאד ןיא זא ,רעביא ןביג שטיװָאבוז ףסוי ןוא יקסנילעשזאג ילא
 -רעביא ןבָאה סָאװ ,ןדיי 7 ןעוועג גנואיירפאב רעד ךָאנ ןענעז ץעלדעש ייב
 ,טעגרהרעד ןוא ןלאפאב יז ןענעז .ק .א יד .רעדלעוו עקיטרָאד יד ןיא טבעלעג

 = 44 ט--=- 14 =

 עגייפ רעטכָאט ריא טימ רעווָאטאנארג עדור ,לעיבילָאק ןופ ןעיורפ ייווצ
 .עקנאיפולג ףרָאד ןיא רעױּפ א ייב שינעטלעהאב א ןיא טבעלעגרעביא .ןבָאה
 רענעגייא רעייז ןיא ךיז וצ גנואיירפאב רעד ךָאנ סיורא ןענעז יז רָאנ יו :
 "צור עשימייה ןופ ןרָאװעג ןלאפאב טכאנ עטשרע יד דלאב ייז ןענעז -- בוטש
 טעדרָאמרעד ייז ןבָאה עכלעוו ,םיח
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 םייב שינעטלעהאב ןיא טבעלעגרעביא טָאה סָאװ ,שטיוועלאנאכ ךענעה

 ךָאנ יירפ רעד ףיוא סיורא טמוק ,ָאנאיש טוג ןייז ןיא שטיוועשאטיוו ץירּפ

 ןיא םירעוּפ עטנאקאב ןופ טעדרָאמרעד רע טרעוו ,ןשטייד יד ןופ הלּפמ רעד

 .ףרָאד
 טא לא .ןואואא

 -1ילבערט ןופ ןעגנורּפש ךרוד טעוועטארעג ךיז טָאה סָאװ ,לעשזָא ןמלק

 יד טימ ךיז טָאה -- יקראב עשנעג ןופ ןעגנאגעג זיא סָאװ -- גוצ-ןטיוט רעק

 טָאה רעכלעוו ,רָאסעּפָארּפ םוצ ןישורּפ ףרָאד ןיא ןגָאלשרעד תוחוכ עטצעל

 טקנעדעג טוג טָאה רָאסעּפָארּפ רעכעלטסירק רעד .עיזאנמיג ןיא טנרעלעג םיא

 -אב א סנייז וצ רעבירא טקיש רע ןעמעוו ,לעשזָא ןמלק רעליש ןטסעב ןייז

 -רעביא -- ןוא טייצ עצנאג יד ןטלאהאבסיוא ךיז טָאה רע ווװ ,טסירק ןטנאק

 הריד רענעגייא ןייז ןיא קירוצ ךיז רע טצעזאב גנואיירפאב רעד ךָאנ .טבעלעג

 -ָארבושז עשזור ןיליירפ רעד טימ הנותח טָאה רע .28 אשטיווָאנָאלסא ףיוא

 ןט"2 םעד --לָאמניײא .יײצילָאּפ רעד ןיא ראטערקעס סלא טעברא ,שטיוו

 ןיא טעברא רעד ןופ טכאנראפ 5 םוא ךיז טרעק רע תעב -- 1945 ראורבעפ

 ,בוטש ןייז ןבענ ןיוש זיא ןוא קעמיפ רָארוקָארּפ םעד ,רבח ןייז ןופ גנוטיילגאב

 יורפ יד .ןסָאש עצרוק יירד ןלאפ רעמיצ-ףָאלש ןופ רעטצנעפ עמאס ןרעטנוא

 לענש זיא ,יוא :יירשעגסיוא סנאמ םעד טרעהרעד ךיילג טָאה עכלעוו ,ענייז

 לענש םיא יז טָאה ,דרע רעד ףיוא ןגיל םיא קידנעעזרעד ןוא סאג ןפיוא סיורא

 טימ המשנ ןייז טכיוהעגסיוא טָאה רע ווו ,ןיירא לָאטיּפש ןיא טריפעגרעבירא

 -נא ןיא ןזָאלעג טָאה רע ןעמעוו ,יורפ ןייז ראפ רעטרעוו-טסיירט עטצעל יד

 ,ןדנעטשמוא ערעד
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 -נילבערט ןופ ןפָאלטנא ןפוא ןכעלרעדנווו א ךרוד זיא יקסנאלרָא לטָאמ

 -עג יד ראפ הדע רעצנאג ןייז טימ ןעמאזוצ ןענאטשעג ןיוש זיא רע ווו ,עק

 -כרודא טָאה רע .ןרעוו וצ ןעגנילשעגנייא ןרעמאקיזאג יד ןופ ןרעיוט עטנפע

 .גנואיירפאב יד טבעלרעד טָאה רע זיב םונהיג ירודמ העבש עלא טכאמעג
 .רעקנארק א ,רענעכָארבעצ א רעקנוב ןסאנ ןשידרערעטנוא ןופ סיורא זיא רע
 ּפָארא רע זיא גוצ ןפיוא ןרָאפעג זיא רע ןעוו ,גנואיירפאב רעד ךָאנ רָאי א ןוא
 -ייַּפראפ םיא ןבָאה סָאװ ,םיחצור עשיליוּפ עדנאב א ןופ ןרָאװעג טּפעלשעג

 ,ןעמוקעגניהא זיא ןייבעג ןייז ווו טשינ וליפא טסײװ ןעמ ןוא טקיג
+---.. 4----. 44.--2, 

 טרָאפ רָאי קיסיירד ןוא עכעלטע ןופ דיי א ,ןיזדאר ןופ םיוברעדנווו ףסוי
 ייב ,ץעלדעש ןייק ןיזדאר ןופ ,גנואיירפאב רעד ךָאנ רָאי יירד ,1947 רעמוז
 יָאה ייז .ןדיי ןכוז ןקאילָאּפ עטנּפָאװאב עכעלטע ןעמוקעגפיורא ןענעז ווָאקול
 ,ןסָאשרעד םיא ןוא ןָאגאוו ןופ ןעמיוברעדנוװ ןעמונעגּפָארא ןב
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 ןא ,ןילשערק ףרָאד ןופ גרעבנייטש לדנעמ זיא טייצ רעבלעז רעד ןיא

 טסירק ןטימ טָאטש רעד רעטנוא ןרָאפעג ,יײצילָאּפ רעד ןיא רעטלעטשעגנָא

 עכלעוו ,עדנאב רעטנּפָאװאב א ןופ ןרָאװעג ןלאפאב ןענעז ייז .יקסווָאלָאקָאס

 עדייב ןוא דיי א ראפ ןעמונעגנָא ךיוא ןיקסווָאלָאקַאס ךעלניישראוו ןבָאה

 ,ןסָאשרעד-
 יי 15 546 =

 ייוש יד ןופ לייט א רָאנ טנכערעגסיוא ןוא טצענערגאב ךיז ןבָאה רימ |

 םינכש ערעזנוא ןופ םישעמ עקיטולב יד ןופ ןלייצרעד סָאװ ,ןטקאפ עכעלרעד

 -יטקא רעייז ןופ ,טָאטש-םייה רעבורח רעזנוא ןופ חטש ןפיוא טייצ רענעי ןיא

 -קאפ עכלעזא רָאנ ךיוא סָאד ןוא ,גנוטָארסױא רעשידיי רעד ןיא לייטנא ןוו

 ןשיגארט רעייז ןיא רעכיז רעקינייו רעדָא רעמ ןענעז רימ עכלעוו ןיא ןט

 -נעמאזוצ ןטקאפ עכלעזא ןעגנולעג ללכב זנוא זיא סע ליפיוו ףיוא ןוא תמא

 -עג ךָאד ןענעז ןטקאפ עכעלרעדיוש עכלעזא ןופ לייט עטסערג יד .ןביילקוצ

 ןיא ןעמונעגטימ ךיז טימ ןבָאה תונברק ענעמוקעגמוא יד סָאװ ,דוס .א ןבילב

 ,םירבק עטנאקאביטשינ ערעיײז
 -םיקידצ ענלצנייא יד ןעקנעדעג קיביײא ןוא ןסעגראפ טשינ רָאט ןעמ

 -ראפ טשינ ךיוא רעבָא רָאט ןעמ -- ןדיי טעוועטארעג ןבָאה סָאװ ,ןקאילַאּפ

 טעדרָאמעג ןבָאה סָאװ ,םיחצור ןקאילָאּפ טייהרעמ רעסיורג רעד ןיא ןסעג

 ,גנוטָארסיױוא רעייז וצ ןפלָאהעגוצ ןוא ןדיי

 טכארבעגמוא ןבָאה סָאװ ,םישעמ עשטייד עקיטולב יד טנָאמרעד ןעמ ןעוו

 ךיוא ןעמ לָאז ,עּפָאריײא ןיא קלָאפ רעזנוא ןוא הדע רעזנוא ,עטנעָאנ ערעזנוא

 ןָא סָאװ ,רעפלעהטימ עיירט ערעייז ןעוועג ןענעז סע רעוװ ,ןסעגראפ טשינ

 ,עכעלטנורג עלאטָאט אזא ןעוועג טשינ גנוטָארסױא יד טלָאװ ייז

 תוב א רובק ףיוא }4

 ערעזנוא רַאפ ייז ןעייטש ,דלַאװ רענעסקַאוװעצ-טיירב ,רעקידנעילב ַא .יוו

 תורבח ןוא ןטפַאשלעזעג ,סעיצַאזינַאגרָא ןוא סעיצוטיטסניא ליפ יד ןגיוא

 יידעמ ,עשימָאנַאקעילַאיצַאס ןוא עלעיסנַאניפ ,עלערוטלוק ןוא עקיטעטליווװ

 סע סָאװ ,עזעיגילער ןוא עשיאיײטרַאּפ-שיטילָאּפ ,עשירעיצרעד ןוא עשיניצ

 ןיִא הדע רענעטינשראפ-שיגארט רעזנוא תורוד ןופ ךשמ ןיא ןפאשעג ןבָאה

 יםייה רעבורח רעדמערפיטלַאק ױזַא טציא ןוא ,רעביל ױזַא לָאְמַא רעזנוא

 .ץעלדעש טָאטש

 יַאזינַאגרָא ןוא סעיצוטיטסניא ליפ יד ןעוועג ייז ןענעז לטרַאג-ץוש ַא

 ןפורעגסורַא טָאה טקניטסניאיסגנוטלַאהרעד רעד סָאװ ,רעצנַאּפ ןימ ַא ,סעיצ

 רעזעיגילער ןוא רעלערוטלוק ,רעלַאנָאיצַאנ רעד ןצישַאב וצ ידכ ,ןבעל םוצ
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 "עג קיבייא ןענעז סָאװ ,סעיציזָאּפ עשימָאנָאקעילַאיצַאס יד  טײקיטרַאנגיײא

 "מערפ רעד ןופ ,םורַא ןטמיטשעג-ךעלטנייפ קידנעטש םעד ןופ טָארדַאב ןעוו

 | .הביבס רעד

 רעזנוא ןיא ןעוועג ןענעז סָאװ ,סעיצוטיטסניא ליפ יד ןופ ענייא עדעי

 ַא טריפעגסיוא רעקינייו עכלעוו ,רעמ עכלעוו ,ןבָאה טָאטש-םייה רעבורח

 ןוא רעייט ,ביל ןעוועג ייז ןענעז עלַא ןוא .עיצקנופ עקיטכיוו ןוא עסיורג

 ערעדנוזַאב ןגָאלשעג ןבָאה סָאװ ,ייז ןשיווצ עכעלטע רעבָא ןעוועג .קיטכיוו

 ,טייקכיוה ןוא טייקטיירב רעדנוזַאב ַא טימ ןסקַאװעצ ךיז ןוא ןעלצרָאװ עפיט

 ןסקאוו ןוא דלאוו ןיא רעמייב-רעטומ עכנאמ סיורא לָאמא ךיז ןבייה סע יו

 -יירב ,רעפיט ןקריוו ןוא םינכשירעמייב עכעלטינשכרוד ליפ ערעייז רעבירַא

 .טאמארא ןוא ןטָאש ,טפול רעמענעגנָא רעייז טימ רעכעה ןוא רעט

 .סעיצוטיטסניא ערעייט ןוא עביל ױזַא ליפ יד ןופ ענייא ןייק רעמ ָאטשינ

 ןוא ןפַאשעג ייז ןבָאה סָאװ ,יד טימ ןעמַאזוצ ןרָאװעג ןטינשרַאפ ןענעז ייז

 -עג ןבָאה ענלצנייא זיולב .ןרָאװעג ןפַאשעג ןענעז ייז ןעמעוו רַאפ ,יד טימ

 ץנַאג רעדָא ,רעבורח רעד ןיא הבצמ עמוטש עטמעשרַאפ ַא ךיז ךָאנ ןזָאל

 ןעניפעג סע ווו ןוא ןענופעג לָאמַא ךיז ןבָאה ייז ווו ,עדייבעג רענעבילבעג

 .סעיצוטיטסניא עיינ טימ םיתב-ילעב עײנילגָאּפש טרָא רעייז ףיוא טציא ךיז

 ןענעז ייז .ןבילבעג טשינ ןכייצ םוש ןייק וליפַא זיא עטסרעמ יד ןופ רעבָא

 ןיוש ןלעװ ןוא ןברוח ןופ םוהת ןיא ןדנווושרַאפ ןוא טקעמענּפָא ןרָאװעג

 .ןייז טשינ רעמ

 גָאט ןיא ןענָאמרעד סעיצוטיטסניא-סַאנסױא עכעלטע יד שטָאכ רימ ןלָאז

 ןופ תובא רבק ףיוא ןייג ןוא דובכ ןטנידרַאפ םעד ייז ןבעגּפָא ,רוכזי ןופ

 ,םירבק ענעדנווושרַאפ ערעייז

 הרותי-דומלת .א

 יטכעש ןקידרעטעּפש ,הוקמ רעקילָאמַא רעד ןופ זיוה סָאד ןזָאלרַאפ םייב

 עכעלקילגמוא ערעזנוא ןופ תושפנ ליפ ױזַא ןעמוקעגמוא ןענעז סע וװ ,זיוה

 -יטסניא עשלהק ןוא סעקינדנו-ענ לטשער ןרַאפ שדקה ןקיטציא ןוא ריעדינב

 עכעליירפ ןופ ןסירעגרעביא תובשחמ עטסיוו ערעזנוא ןרעוו -- סעיצוט

 ןוא רעטכעלעג ,גנַאזעג ןופ שימעג ַא -- תולוק עשרעדניק עקידנעגנילק

 ןופ רעטצנעפ ענעּפָא יד ךרוד סַאג רעד ףיֹוא סױרַא ךיז ןגָארט סָאװ ,ץנעט

 ,עצנַאג ַא ןגעקטנַא ָאד טייטש סָאװ ,עדייבעג-הרות-דומלת רעסיורג רעד
 | .לָאמַא ןעוועג זיא יז יו ױזַא

 -ניק רעד טימ ןסירעגטימ טרעוו ןעמ .ץרַאה סָאד ףיוא טרעטיצ עגר ַא

 זַא ,ךיז טכַאד סע .הרותידומלת רעד ןופ ךיז טגָארט סָאװ ,דיירפ רעשרעד-

 יִד ,טנרעלעג לָאמַא ָאד ןבָאה סָאװ ,ךעלגניי רעטרעדנוה ענעי ןעגניז סָאד
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 עצרַאװש ,ךעלמינּפ עכיילב טיֿמ ךעלעדיי עניילק ,ךעל'המלש ןוא ךעל'השמ

 יז .ךעלעגיופ ףיוא ןוא געט עקיטכענ ףיוא ךיז ןקוקרַאפ סָאװ ,ךעלעגיוא

 -טראה ,ןדמערפ םעד תועובש ראפ ןענרעל רעייז ייב סיוא טציא סָאד ןעגניז

 -סיז םעד ,"תומדקא ,, ןשימייה םענענאטשראפ-טוג יוזא רעבָא ,ןקידרעטרעוװו

 ןעוו, סָאװ ,רָאי ץנַאג ַא ָאד ןענרעל ייז עכלעוו ,הרות רעד דֹובכל ןמיה ןביל

 -- םימי עלַא ןוא סענעּפ -- רעדלעוו עלַא ,טעמרַאּפ ןייז ןלָאז ןעלמיה עלַא

 ."טייקסיורג ריא ןביײרשַאב טשינ ןעמ ןעק ,טניט
 טימ לופ םרָאפ ַא ןָא ןעמענ ,ךעלעמיטש יד גנולצולּפ ךיז ןרעדנע ָאד ןוא

 תסנכ יד טגניז סע סָאװ ,דיל סָאד רָאכ ןיא סיוא-ןעגניז ,טקַאט ןֹוא םטיר

 ןקידחסּפ רַאפ ןיא ,הרות רעקיליײה רעד ,רענייז רעטבילעג רעד רַאפ .לארשי
 עלא ןופ רעסערג זיא סָאװ ,גנאזעג םעד ןיא , ,םירישה ריש דיל-סגנילירּפ

 לייוו ,םישדק-שדוק זיא גנאזעג סָאד ,שדוק זיא גנאזעג רעדנא ןא ןעגנאזעג

 ,"ךלמ ןב ךלמ ַא ,איבנ ןב איבנ א ,םכח ןב םכח ַא ןעגנוזעג טָאה סע

 יז ,ךעלעמיטש רעטרעדנוה יד ןופ רָאכ ןיא גנורעדנע ןַא רעדיוװ ןוא

 -קנעב רעקידנגָאנ ַא ןיא ,עיגעלע רעשילָאכנַאלעמ רעסיז ַא ןיא ךיז ןעייגעצ
 ,ןוגינ ַא .המשנ רעד ןיא ןוא ץרַאה ןיא ,טולב ןיא ןייא ךיז טסע סָאװ ,טּפַאש :

 -עצ ,טמערַאוװעצ ,ןרָאי רעטנזיוט ןופ ,ןטייצ ענעגנַאגרַאפ יד ןופ טמוק סָאװ

 עקידנשטשילב טימ ךעלעגיוא עגנוי יד ןָא טדניצ ,ךעלצרעה עגנוי יד טילג

 -ָאמרַאה סיוא-ןעגניז ןוא םישמוח יד רעביא ךיז ןעלקָאש עלַא ןוא ךעלרעייפ

 ,הרובק ןיימ טימ חירטמ ךיד ןיב ךיא שטָאכ ,ךיא ןוא ,ינאו, : רָאכ ןיא שינ

 ןפיוא ןברָאטשעג זיא יז ןעוו ,ןָאטעג טשינ ױזַא לחר רעטומ ןייד וצ ךיא בָאה

 ןעוועג זיא יוזא םורָאװ ,געוו ןיא ןבָארגאב טרָאד ריא ןוא םרא ןדפ ןייק ןגעוו

 יד ןביירטרַאפ טעװ ןדרזובנ ןעוו ידכ ,טלעוו רעד ןופ רַאה ןופ ןליוו רעד

 טָאג רַאפ ןענייוו ןוא רבק ריא ןופ ןײגסױרַא יז טעװ ןײרַא-תולג ןיא ןדיי

 ,"רעדניק עריא ןֹופ לרוג ןפיוא

 -יילק יד ןופ ןוגינ ןסיז םעד רעביא גנולצולּפ ָאד טסייר רעװ !ַאש ,רעדָא

 עכלעזא רָאכ ןשיטסאטנאפ םעד ןיא ןיירא טפראוו ןוא ךעלעגניי עכיילב ענ

 -נַאזעג עדמערפ עכלעזַא ָאד ךיז ןעמענ ןענַאװ ןופ ?רענעט עדמערפ עטייוו

 ,ךעלעגניי עטמולחרַאפ-טסנרע טָאטשנָא ןוא ?הרות רעד ןופ לכיה ןיא ןעג
 עקירָאה-ץרַאוװש טימ עקיגױא-ץרַאװש ,ךעלמינּפ עטרַאדעגסױא עכיילב טימ

 סױרַא רָאג הרות-דומלת רעד ןופ רעטצנעפ ענעּפָא יד ךרוד ןקוק ,ךעלעּפעק-

 עיולב ,ךעלקעב עזָאר עקידכעלייק טימ עקידנכַאל ,ךעלדיימ עשירעפיטש

 ,ךעלעקזולב עסייוו ןיא ענעוטעגנָא ,ךעלעּפעק עקירָאה-דנָאלב ,ךעלעגיוא

 ךָאד זיא ָאד 1 רעהַא ייז ןעמוק יו .שירעפיטש ענדָאמ ױזַא סעּפע ךיז ןעידֹוס

 ליפ הרות דמלמה לכ, ןוא ךעלגניי רַאפ זיולב הרות ןענרעל ֹוצ טרָא ןַא

 ? ךעלדיימ ָאד ןעוט עׂשז-סָאװ ,"תולפת דמלמ

 -ןלח עסיז ענייש יד ןופ טקעוועגפיוא טָאה רעטכעלעג שירעפיטש רעייז
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 ןופ ןעוו ,"לָאמַא, ןטייו טשינ םעד ןופ ןטכַארט סָאד ןסירעגרעביא ,תומ

 -רעדניק ,ךעלעגניי רעטרעדנוה ןופ לוק-הרות סָאד ןגָארטעג ךיז טָאה ןענַאד

 ןבָאה ךעלעמיטש עקידנעגנילק ערעייז טימ ,טײקמערָא רעשידיי רעד ןופ ךעל

 ,ןקידנגָאניקיבײא םעד טימ ךעלסעג עטכשוחרַאפ עקימורַא יד טליפעגנָא יז

 .ןָא יניס גרַאב ןופ ךָאנ אמתסמ ךיז טיצ סָאװ ,ןוגינ ןקידנעקנעב

 אװָאדָאװַאז ַאלָאקש, :גנַאגנײרַא ןרַאפ טפירשפייא רעסיורג רעד

 עקיטנייה יד ןענעז סע רעװ ךעלטייד טגָאז (לושיךַאפ-ןעיורפ) *ַאקסנעשז

 זיא סָאװ ,הרות-דומלת רעד ןופ םידימלת יד ןענעז סע רעוװ ןוא םיתב-ילעב

 תיב לש תוקונת יד ןשיווצ הרות ןייז וצ ץיברמ טרָא ןא ןעוועג רָאי קיצפופ

 'ר :ץעלדעש ןיא םיבדנמ ןוא םינקסע-הרות עקילָאמַא יד ןופ ןפַאשעג ,ןבר

 ןוא ל"ז רעזייהקע שירעב 'ר ,ל"ז גרעבנירג ןועמש 'ר ,ליז ַאנָארָאק דוד בקעי

 ןבָאה ייז זַא ,טביולגעג ןבָאה סָאװ ,םימלשו ביארי ,םידמול ערעדנַא ךָאנ

 ,דע ידעל ןינב ַא ןפַאשעג

 רעבָא ,רעכוזַאב עכלעזַא טנייה ָאד ךיז טשניוו ןעמ יצ טשינ סייוו ךיא

 .הרות-דומלת "רעזנוא , ךָאד זיא סע ,ןיירַא ייג ךיא .ןשרעהַאב ֹוצ ךיז רעווש

 ,ךעלדיימ עזָאלגרָאז ןפיטש ןוא ןעמושז ּפערט יד ףיוא ןוא רָאדירָאק ןיא

 גנורעדנווװַאב טימ ךימ ןטכַארטַאב ,געוו-סגנאגכרודַא םעד ּפָא ןטערט ייז

 ןעזעג ןיילַא ךָאד ןבָאה ייז .שינעטער ַא ייז רַאפ ןעוועג טלָאװ ךיא יו טקנופ

 רעטעּפש ייז טָאה ןעמ יװ ךיוא ןוא ץַאלּפ-גַאלשמוא ןפיוא טרָאד ןדיי עלַא

 !ןדיי רעדיוו ָאד ןעמוק עשז-יוו .עקנילבערט ןייק גוצ-ןטיוט םוצ ןבירטעג

 ןיא ךיא ןעייל ןגַארפ יד ?םיתמה תייחת -- רבק ןופ ןענַאטשעגפױא רשפא

 .ןגיוא עטרעדנווורַאפ ערעייז

 ,עבלעז סָאד ץלַא זיא סע -- ָאי ,ןרעמיצ-ןרעל עכעלטע ןיא ןײרַא ייג ךיא

 ענעי רעמ ָאטשינ רָאנ ,קנעב-לוש עבלעז יד ,טנעוו עבלעז יד :לָאמַא סָאװ

 סע .ךעלעדיי עניילק עטסנרע עקירָאה-ץראווש ןוא עקיגיוא-ץראווש עכיילב

 -דיימ עזָאלגרָאז עשירפעיטש עקירָאה-דנַאלב ןוא עקיגיוא-יולב זיולב ןענעז

 .ךעל

 עקידנשטשילב ערעייא טימ ךעלרעדניק עשידיי עכיילב ,ריא טנעז ווו

 ןזייב ןכלעוו רעדָא ,טָאג ןקיטשרוד-טולב ןכלעוו ! ךעלעגיוא עטמולחראפ

 -לעוו רַאפ ? תונברק עקידלושמוא עגנוי עכלעזַא ןעוועג קיטיונ ןענעז לווייט

 ,ןוגינ רעסיז רעטקנעברַאפ רעייא טכַארבעג ןדָאש טָאה ןעמעוו ? דניז עכ

 ןופ תוגוס יד ןיא טפיטרַאפ ךיז טָאה ריא תעב טמורבעגסיוא טָאה ריֹא סָאװ

 השאה. ןופ רָאג רעדָא ,"בוט-םויב הדלונש הציב, ןופ ,"תילטב םיזחוא סינש,

 -יא טנעקעג טשינ ןוגינ םעד לָאמנייק טָאה רענייק ?"םיכרד שולשב תינקנ

 לָאז ,ןמה טשינ ןוא סוטיט טשינ ,סוכויטנא טשינ ןוא ןדרזובנ טשינ ,ןסייררעב

 -- תיחשמ ןקיטולב ןטצעל םעד ןופ ןרָאװעג ןסירעגרעביא ןבָאה טציא רע
 ?ןשטייד יד
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 עטסקיצרַאה יד רַאפ טקעיבָא ןַא ןעוועג ריא טנעז ןרָאי רעטרעדנוה

 טקערטשעגסיוא ןבָאה ייז ,סעדייז ןוא סעטַאט עמורפ ערעזנוא ןופ תוליפת

 השע, ,"ןבר תיב לש תוקונת ןעמל השע, ןטעבעג ןוא למיה םוצ טנעה יד

 ןיא קעװַא תוליפת עלַא יד טָא ןענעז -- ,"ואטח אלש םיקנויו םיללוע ןעמל

 + ןעוועג טשינ לָאמנייק טלָאװ סע ךיילג ,ךיור יוװ ןדנווושרַאפ ! ץעווינ

 ,ןצנַאט ,ןעגנירּפש ,ןפיול ךעלדיימ ,לקעלג ַא ךיז טגנילקעצ שער טימ

 יו .סיוא טעז יז .ןירַאטערקעס יד ןָא טמוק סע .ןערב טימ שירעפיטש ןעגניז

 רימ ןָאק יז סָאװ טימ ךעלפעה טגערפ יז .סנירעליש ערעטלע יד ןופ ענייא/

 ,ךעלרעדירּב עניילק עניימ ןעז ןעמוקעג ןיב ךיא :ןגָאז ריא ליוו ךיא 1 ןעניד

 ןטכַארטעגסױא ןַא סעּפע טרעטנָאלּפ גנוצ יד רעבָא ,טנרעלעג ָאד ןבָאה סָאװ

 | ,ץורית
 ךעלדיימ עשירעפיטש ןופ ןקילב עקיגיוא-יולב ליפ ךימ ןטײלגַאב סע

 -יילב עטכַארטרַאפ-טסנרע טימ ךעלגניי עקיגױא-ץרַאװש ךיז רַאפ עז ךיא ןוא

 רָאכ ןיא סיוא-ןעגניז ךעלדיימ ,גנַאזעג ַא ךיז טגנילקעצ סע -- ךעלמינּפ עכ

 ייטש רעטרעדנוה ןופ לוק עקיטעמוא קידנענערב סָאד רעה ךיא ןוא ?אטאר,

 ןופ ןיײגסױרַא טעװ לחר רעטומ יד ןוא, : רָאכ ןיא סיוא ןעגניז סָאװ ,ךעלעמ

 .."רעדניק עריא ןופ לרוג ןפיוא ןענייוו ןוא רבק ריא

 םימותי תרוצ .ב

 -ביטש עניילק ייווצ ןופ הריד רעמערָא ןַא ןיא ,17 רעמונ סַאג עגולד ףיוא

 םהרבא טָאטש ןיא דמלמ רעטמירַאב טייצ רענעי ןיא רעד טניווועג טַאה ךעל

 רעבָא ,םכח-דימלת רעסיורג ַא דיי ַא ןעוועג זיא שרעה ּםהרבא .ַאניסָא שרעה

 ,שילױּפ ,שיסור ,שיאערבעה טנעקעג טוג טָאה ,ליכשמ רערעסערג ךָאנ ַא

 א ןעוועג םעלַא םעד וצ ןוא ןכַארּפש יד ןופ רוטארעטיל יד טנעקעג ,שטייד

 םהרבא שטָאכ .תודמלמ ןופ הנויח עמערָא ןייז ןגיוצעג ןוא ןַאמערָא רעסיורג

 ,תֹואּפ ןוא דרָאב ןגָארטעג ,דיי רענעטיהעגּפָא רעמורפ ַא ןעוועג זיא שרעה

 ךָאד ןבָאה ,תווצמ ג"ירת עלַא טיהעגּפָא ןוא ןיליפת רָאּפ ייווצ ןיא טנװַאדעג

 יּפא רעליטש א זיא רע זא ,טלמרומעג ,ןטלאהעג טשינ םיא 'ןופ ןדיי עמורפ

 .ןענרעל טקישעג טשינ םיא וצ רעדניק ערעייז ןוא סרוק

 ,ןרעטלע עטרעלקעגפיוא ןופ רעדניק טנרעלעג םיא ייב ןבָאה ןגעקַאד

 ןלָאז רעדניק ערעייז זַא ,טלָאװעג ןבָאה סָאװ ,םיליכשמ עצנַאג ןוא עבלַאה

 ליכשמ םענעטלַאהַאב םעד ןופ ןשַאנ גנודליב לסיב ַא ךיוא ,הרות ץוח ַא

 השמ יר ןופ ןוז : ךעלגניי יד טנרעלעג טרָאד ןבָאה סע .ַאניסָא שרעה םהרבא

 ןופ ןוז ,אשימ גרעֶבנירג לרעמש ןופ ןוז רעד ,לאיטלּפ טַאטשנעזיײא עבא

 ןועמש ןופ ןוז ,לרעב .ןוא דוד ענּפאנאק לבייל ןופ ןיז יד ,ןורהא רענרעל בקעי
 .ערעדנַא ןוא בקעי לעדיר

217 



 ענעגייא ענייז ץוח ַא ןענופעג ךיז ןבָאה שרעה םהרבא דמלמ םעד ייב

 ,בורק א סנייז ךָאנ ל'םותי א ,דניק םערָא דנלע ןצ ךיוא רעדניק עכעלטע

 ,עילב-עירק ןעגנַאגעג סע זיא סוּפורטוּפַא ןייז ןופ טײקמערָא יד בילוצ סָאװ

 .טרעגנוהעגרעטנוא ןוא סעװרָאב ןוא טעקַאנ

 ןעמונעגרעביא קרַאטש ךיז ןבָאה ַאניסָא שרעה םהרבא ןופ םידימלת יד

 יז .בוטש ןיא ןיבר רעייז ייב ל'םותי ןעמערָא ןדנלע םעד ןופ לרוג ןטימ

 ןעגנערבטימ ןגעלפ ייז סָאװ ,סנסײבנָא יד טימ טלייטעג םיא טימ ךיז ןבָאה

 ןעמוקַאב ןגעלפ ייז סָאװ ,טלעג-ןשַאט עניילק סָאד ןוא ,רדח ןיא ךיז רַאפ

 עלעסַאק ַא ןיא טלמַאזעג רָאנ ,טשַאנרַאפ טשינ יז ןבָאה ןרעטלע ערעייז ןופ

 .ליםותי ןדנלע םעד ראפ ץכעוטנָא לקיטש א טפיוקעג ראפרעד ןוא

 שרעה םהרבא ןופ םידימלת יד ,ךעלגניי-רדח יד ןופ טעברַא-ספליה יד

 ךָאנ ןציטש טנעקעג ןיוש ךיוא ןבָאה ייז זַא ,ןסקַאוװעצ ױזַא ךיז זיא ,ַאניסָא

 זַא ,טסווורעד ךיז ןבָאה ייז עכלעוו ןופ ,רעדניק-סימותי עכעלטע ערעדנַא

 ןסעוצּפָא טיײצלָאמ ַא לָאמַא ןגָארטעגקעװַא ייז ןוא טיונ ןוא רעגנוה ןדייל ייז

 .שובלמ לקיטש ַא טפיוקעג ךיוא לָאמַא ןוא
 א מא מאא

 ןסיורד ןיא ןעוו ,1902 רָאי ןיא טנוװָא ןקידרעטניװ ַא ןייז ,טייצ רענעי ןיא

 -נירג ןמלז 'ר ןופ בוטש ןיא ןענעז ,טסָארּפ רעקידנקאנק א טעלאמסעג טָאה

 ענעטָארעג ענייז וצ ןוא דוד ןוא סעזאמ ןיז ענייז וצ ןעמוקעג ל"ז ברַאפ

 ,טיילגרעבליז עיש :יװ ,רדח ןוא לוש ןופ תורבח ןוא םירבח ערעייז ,רעטכעט

 לרעב ,גייווצנעדייז עביל ,הנהכ עיזדאמ ,ביורטנייוו עינימ ,רעּפאלקכוט ףלָאװ

 -נַא ךָאנ ןוא שזדעיווזדעינ רעדירב ןוא רעטסעווש ,גרעבנירג לאיחי ,ץנימ

 ,ענרעט ןיא ןוא ןטרָאק ןיא ןליּפש ייב טגנערברַאפ ןעמַאזוצ ןבָאה סָאװ ,ערעד

 .דיל ַא ןעגניז ייב ןוא ןסעיינ עשירַארעטיל עטצעל יד ןופ סעּפע ןענעייל ייב

 טימ בראפנירג סעזָאמ ןוא דוד עטמיטשעג-שיטעָאּפ עלאטנעמיטנעס יד

 דיל ערעלוּפָאּפ טייצ רענעי וצ סָאד סיוא-ןעגניז רעטסעווש ערעייז

 טנגערעג ןֹוא טיינשעג יא טָאה סע

 סַאג רעד ךרוד לענש קידנעייג

 טנגעגַאב ךיא בָאה עלעדיימ ַא

 ...סאנ ןוא סעוורָאב-בלאה ,טעקאניבלאה

 ךעלסיפ עסעװרָאב יד טימ טָאה יז

 קורב םענעסָאגרַאפ םעד טשטַאּפעג

 ךעלסירדרַאפ יוו ױזַא סעּפע ןוא
 ...קילב רעשרעדניק ריא טָאה טניישעג

 טסָארפ ןסיורג םעד ףיוא טנייה בָאה ךיא,, :ּפָא רעוו ךיז טפור ,ןעגנוזעגּפָא

 .דיל ןיא ןעגנוזעג ָאד טרעוו סָאװ ,דניק ךעלקילגמוא ַאזַא סַאג ןיא ןפָארטעג

 ,ייַֿבש ןיא טעשטּפָאטעג ךעלסיפ עסעװרָאב ענעלָאװשעג-טױר טימ טָאה סע
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 סַאג ןיא רעייגייברַאפ יד וצ ךעלטנעה ענעריורפעג-טיור טקערטשעגסיוא

 ."טיורב לקיטש ַא ,ןשָארג רָאֿפ ַא טלטעבעג ןוא

 קירוצ געט עכעלטע טימ בָאה ,רעטייווצ ַא ּפָא ךיז טפור ,ךיוא ךיא,

 טלטעבעג טָאה סָאװ ,סעטַאמש ןיא טליהעגנייא דניק דנלע ַאזַא ןפָארטעג

 ןייד זיא רע ?וטזיב סנעמעוו טגערפעג דניק סָאד בָאה ךיא ןעוו .סַאג ןיא

 לּפעק סָאד טזָאלעגּפָארַא טמעשרַאפ דניק סָאד טָאה ? עמַאמ ןייד רעוו:? עטַאט

 בָאה'כ ,ןטַאט ןייק טשינ בָאה'כ ,םותי א ןיב ךיא :טעשטּפעשעגסױא טשיוק ןוא

 ,"םייה ןייק טשינ ןוא ןעמַאמ ןייק טשינ

 -מוא עכלעזַא רַאפ סעּפע ןָאט וצ טייצ עטסכעה יד זיא'ס זַא ,ןיימ ךיִא --
 ּפָא ךיז טפור -- לרוג ןופ עטרירָאנגיא ןוא עטמעשרַאפ רעדניק עכעלקילג

 ,רעטירד ַא

 ןליּפש םוצ ךיז ייב טַאהעג טָאה גרַאוװגנוי הרבח סָאװ ,טלעג-ןשַאט סָאד

 ןייא ןיא ןרָאװעג טגײלעגנעמַאזוצ דלַאב זיא ,ענרעט ןיא ןוא ןטרָאק ןיא

 .רעדניק-םימותי עמערָא ןפלעה וצ דנָאפ סלַא עלעקּפוק

 ףליהטימ רעד טימ ,ךעלדיימ ןוא טייל עגנוי עכעלטע ןבָאה סגנרָאמוצ

 ןרעביא טזָאלעגסױרַא ךיז רדח סעניסָא שרעה םהרבא 'ר ןופ .םידימלת יד ןֹופ

 ,רעדניק-םימותי עדנלע יד ןעמענוצניירא ווו ,הריד א ןכוז ,טָאטש
 44 יי. 44 22:

 ןופ עקטאיצאפ ַא ןיא עכירטס ַא רעטנוא ,22 רעמונ סַאג עגולד ףַיוא

 .שזרַאכַאלב ןבואר -- הכאלמילעב רעמערָא ןַא טניווװעג טָאה ,ךעלביטש ייווצ

 םייה ַא רַאפ הריד ןייז ןופ לביטש ַא ןבעגוצּפָא טמיטשעגנייא טָאה דיי רעד

 ,ןעגנערבנעמַאזוצ טפרַאדַאב טָאה ןעמ סָאװ ,רעדניק-םימותי רַאפ

 ,ענימג רעשידיי רעד ןיא קעװַא זיא ןשטנעמ עגנוי יד ןופ עיצַאגעלעד ַא
 לשרעה ,ביורטנייוו .נ .י ןיקמעט השמ סערָאזָאד יד ראפ ןבָאה ייז ווו

 רעדניק-םימותי רַאפ םייה ַא ןפַאש וצ ןַאלּפ רעייז ןופ ןבעגעגרעביא עקּפילש

 -טעב עכעלטע טפיוקעגנייא ןבָאה ייז .ףליה עטשרע יד ןעמוקַאב טרָאד ןוא

 -עג ןבָאה טָאטש ןיא סעטסָאבעלאב ןוא םיטאבעלאב עקיצראהיטוג ,ךֹעל

 -נסע ןוא שעוװ ,ןָאטנָא לסיב ַא ,טײקשיטַאבעלַאב ןופ ןכַאז לסיב ַא ןעקנָאש

 -םימותי ענעסירעגּפָא עדנלע ףלעוװצ טכארבעגנעמאזוצ טָאה ןעמ .גראווי

 טעקנָאלבעג רעדָא םישרדמ-יתב יד ןיא טרעגלַאװעג ךיז ןבָאה סָאװ ,רעדניק

 ןרָאװעג ןפַאשעג זיא'ס ןוא ןָאטעגנָא ,ןשַאװעגּפָא ייז טָאה ןעמ .ןסַאג יד ןיא

 | | ."םימותי תרזע, רעד -

 ןענופעג "םימותי תרזע, רעד טָאה ,ןייטשטנא ןייז ןופ ןָא גָאט ןטשרע ןופ

 -נעמ עטנָאמרעד יד ןופ ןעגנוגנערטשנָא יד וצ .טָאטש ןיא עיטַאּפמיס עסיורג

 ס'שרעה םהרבא 'ר ןופ םידימלת ערעגנוי ךָאנ יד ןופ ףליהטימ רעד טימ ,ןשט .

 -טימ ןבָאה סָאװ ,םינקסע ךָאנ ןעמוקעגוצ ךָאנ ןענעז םימותי תרזע ןראפ רדח

 ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ זיירק רעד .טעברַא-ספליה רעקיליײה רעד ןיא -ןפלָאהעג
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 ךיז טָאה ,רעדניק עכעלקילגמוא יד ןופ לרוג ןטימ טריסערעטניארַאפ ךיז

 ַא וצ ןסקַאװעגסיױוא זיא םימיותי תרזע רעד ןוא טרעטיירבעגסיוא רדסכ

 .טָאטש ןיא עיצוטיטסניא עסיורג עקיטכיוו
 הריד רעמערָא רעד ןיא ןענופעג ךיז םימותי תרזע רעד טָאה רָאי עכעלטע

 .שזרַאכַאלב ןבואר ןופ

 סע .22 עגולד ףיוא עקטאיצאּפ רעמערָא רעד ןיא גנע ןרָאװעג זיא סע

 ןוא טמעשרַאפ טָאה לרוג רעד סָאװ ,רעדניק לָאצ יד טרעסערגרַאפ ךיז טָאה

 .ןעמענוצניירַא ייז ווו ץַאלּפ ןייק ןעוועג טשינ .עמַאמ-עטַאט ןעמונעגוצ ייז ןופ

 ןבעגעגּפָא טָאה הלהק יד ןוא ענימג רעשידיי רעד וצ טעדנעוועג ךיז ןעמ טָאה

 וװ ,ןיד-תיב ַא רַאפ טנידעג טָאה סָאװ ,הריד ס'בר ןרעטנוא ןרעמיצ ייווצ

 .ןגָארטעגרעביא ךיז טָאזו םימותי תרזע רעד

 תרזע רעד טָאה ,טָאטש רעטנעצ ןיא הריד רערעסערג רעיינ רעד ןיא

 רעטלַא וצ ןעמוק םינקסע עקידרעירפ יד וצ .ןסקַאװעצ ךיז רעסערג םימותי

 -ַאב סָאװ ,רעניווונייא-טָאטש וצ ןפלעה סע ;לעדיר שינאמ ןוא יקסנימַאק

 טַארטסיגַאמ רעד ןוא ענימג עשידיי יד .לָאצּפָא-שדוח ַא טימ ךיז ןרעייטש

 םימותי-רעדניק לָאצ יד ךיז טרעסערגרַאפ סע ,סעידיסבוס עליבַאטס ןביג

 טמענ ןעמ ווװ ,תוגאד עסיורג טָאה גנוטלַאוװרַאפ יד .::ע טרעוװ ָאד ךיוא ןוא

 -ניק-םימותי עדנלע עלא ןעמענניירא ןענָאק לָאז סָאװ ,לאקָאל ןרעסערג א

 .טָאטש ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,רעד

 'ה ןבדצ . רעקיצרַאה-טוג רעלעדייא רעד ףליה וצ ןעמוקעג זיא ָאד ןוא

 -ָארגָא) סַאג שטיוועקנעש ףיוא זיוה ַא טפיוקעג טָאה רע .ל"ז לעקנערפ לשיפ

 ,םינקז-בשומ ַא רַאפ ןוא זיוה-םימותי א רַאפ (עווָאד

 עטשרעטנוא סָאד :רעזייה ערענעלק ייווצ ןופ ןענאטשאב זיא זיוה סָאד

 -ָאפ סָאד ןוא ,םינקז בשומ ןראפ ןרָאװעג טמיטשאב זיא עניציּפָא יד ,זיוה

 .םימותי-תרזע רעד ראפ עקידטנר

 תרזע .יד טָאה סאגישטיוועקנעש ףיוא זיוה ןופ ןרעמיצ עקיזָאד יד ןיא

 .גנולקיווטנא ןייז ןיא גייטשפיוא ןסיורג א טכאמעגכרודא רעדיוו םימותי

 יניק םימותי ענעזָאלראפ ךָאנ ןעמענוצניירא טרָא רעמ ןעוועג ןיוש זיא ָאד

 טרעסערגראפ טָאה ןעמ .קיצפופ זיב ןעגנאגרעד זיא לָאצ רעייז סָאװ ,רעד .

 -ערגראפ ךיז טָאה סע .תוחוכ עשיגָאגאדעּפ טרישזאגנא ,לאנָאסרעּפ םעד

 סעזערּפמיא ענעדישראפ טנדרָאעג טָאה ןעמ .םינקסע ןופ זיירק רעד טרעס

 זה סָאד ךיוא .גנע טרעװו סע זא ,ןעזעגמורא ךיז ןעמ טָאה רעדיוװ ןוא

 .עיצוטיטסניא אזא ראפ ןיילק וצ ראפ ןזיוועגסיורא ךיז טָאה

 -אשעג לעיצעּפס א טימ ןעמאזוצ גנוטלאווראפ יד טָאה 1925 רָאי ןיא

 סע סָאװ ,זיוה םעניילק ןופ טרָא ןפיוא ,ןטערטעגוצ טעטימָאק-יוב םענעפ

 ןרעדָאמ סיורג ,ןייש א ןעיובוצפיוא ל"ז לעקנערפ לשיפ 'ר ןעקנָאשעג טָאה

 .עיצוטיטסניא רעד ןופ ןשינעפרעדאב יד וצ טסאפעגוצ ןייז לָאז סָאװ ,זיוה .
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 יגייו םוחניקחצי :ריעה-יבושח יד טרעהעג ןבָאה טעטימָאק'יוב םוצ

 -פא ,ןייטשניבור דוד ,גראב לוולעוו ,דלָאגטוג לארשי ,לשזרָא רשא ,ביורט

 ןטראגנעזָאר לשרעה ,גרעבנעטָאר םינוב ,יקסנימאק רעטלא ,קינלעצ םיר

 ,לעדיר שינָאמ -- רָאי עגנאל וצ -- ןוא
 רעטרעדנוה .ןטעבראיוב יד ןביוהעגנָא ןעמ טָאה תובהלתה סיורג טימ

 -טנורג ןטשרע םעד ןגייל ןופ גנורעייפ רעד וצ ןעמוקעג ןענעז רעניווונייא

 ררצ רעייז טגנערבעג ןדִיי רעצעלדעש ןבָאה טנאה רעטיירב א טימ .ןייטש
 ,טביולגעג ןבָאה עלא יװ ,ןייז ףראד סָאװ ,ןינב ןזעידנארג םעד וצ רעייטש

 .רעדניק-םימותי עכעלקילגמוא ראפ םייה עקיבייא ןא ,דעדידעל ןינב

 טימ עדייבעג עקיקָאטש-ייװצ ענרעדָאמ ענייש א טיובעגסיוא טָאה ןעמ

 םענייש ןסיורג א טימ ןרעמיצ עקיטכיל עסיורג ,ןטייקכעלמעווקאב עלא

 -רָאפ-רעטאעט ,ןטנװָא עשילאקיזומ עסיורג ןעמוקרָאפ ןגעלפ סע ווו ,לאז

 -עפער ,ןעגנולמאזראפ עשיאייטראּפ ,םיטּפשמ עשירארעטיל ,ןעגנולעטש

 ָאד יָאווס ,, םישזער םעד בילוצ ןבָאה סָאװ ,סעזערּפמיא ערעדנא ןוא ןטאר
 תיבה תכונח ןפיוא .טָאטש ןיא לָאז ןרעדנא ןייק ןעמוקאב טשינ "ָאגעווס

 טימ טיירפעג ךיז קיצראה ,טָאטש ןופ ןדיי רעטרעדנוה ליפ ןעמוקעג ןענעז

 ייירב א טימ ןוא עיצוטיטסניא רעביל רעייז ןופ גנוכיירגרעד רעסיורג רעד

 ןעגנוטכירנייא ערעדנא ןוא שעװ ,גייצ-טעב ,ןטעב ןעוועג בדנמ טנאה רעט

 ,רעדניק-םימותי יד ראפ

 רעדניק-םימותי לָאצ יד טָאה ,זיוה עמיורעג עיינ סָאד ןלעטשפיוא ןטימ

 טרישזאגנא טָאה ןעמ .70 לָאצ יד טכיירגרעד ןוַא ןסקאוו ןייא ןיא ןטלאהעג

 ץוח א טנרעלעג רעדניק יד טָאה ןעמ .רעיצרעד ,רערעל ,רעמיור ,רעכיק

 -ָאלמ ןוא ןכאפ ענעדישראפ ךיוא ןלוש-סקלָאפ ןופ גנודליב רעלאמרָאנ רעד

 יותי סָאד ןזָאלראפ ןוא ןסקאוורעטנוא ןלעװ ייז ןעוו זא ,סיירגעגוצ ייז ,תוכ

 ןיֵא ןיילא ןייג ןענָאק ןוא ןטייקכעלגעמיץנעטסיזקע ןבָאה ייז ןלָאז ,זיוה-םימ

 .ןבעל ןופ ןאּפש

 יבושח יד טריסערעטניאראפ ךיז ןבָאה רעדניק-םימותי יד ןופ לרוג ןטימ

 יד ןופ ןעגנולמאזראפ עכעלרעי יד ףיוא .טָאטש ןופ ןעיורפ ןוא רענעמ עטס

 עכלעזא גנוטלאווראפ רעד ןיא ןרָאװעג ןבילקעג ןענעז רָאי עכעלטע עטצעל
 םירפא ,דלָאגטוג לארשי ,לשזרָא רשא ,ביורטנייוו םוחנ קחצי :יװ ,םינקסע

 םוחנ ,קעטאיווק רשא םהרבא ,יקסנימאק רעטלא ,גראב לוולעוו ,קינלעצ

 -ָאניבאר על'הוח ןיציבר רעלאיב יד ,גרעבנעטָאר םינוב ,טאטשרעבלאה

 -ַאנראשט-ןייטשנעוועל רתסא ,שטיווָאניבאר עיאפ ,םיובנענעט היח ;שטיוו

 -ָאר לשרעה ,ןייטשנייוו שיבייל ,בוט-םוי בקעי ,רעטסרעפ עשטוג ,עדָארֿב

 עגנאל וצ ןוא רעקוצ עשוהי ,ענּפָאנָאק לרעב ,רעלסערב םהדרבא ,ןטראגנעז
 .לעדיר שינָאמ ןרָאי

 "רעד ןוא רערעל ,רעדילגטימ-סגנוטלאווראפ ,םימותי תרזע ןופ םינקסע
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 "ראה רעד סָאוו ,סָאד רעדניק-סימותי יד ראפ ןייז וצ טימאב ךיז ןבָאה רעיצ

 םיבוט-םוי ןוא םיתבש .עמאמ-עטאט -- טביורעגוצ ייז ןופ טָאה לאזקיש רעט

 יד טימ ןעמאזוצ טגנערבראפ ןוא ןסעגעג רעדילגטימ-סגנוטלאווראפ ןבָאה

 יד ןטכירּפָא ןעמוקעג רעניווונייא עטסבושח יד ןענעז חסּפ .רעדניק-םימותי

 םוחנ קחצי 'ר רעקשטיטלא רעד .רעדניק עדנלע יד טימ ןעמאזוצ םירדס

 .ייז ראפ ןעגנוזעלרָאפ ןוא ןכערּפשעג עטּפָא טאהעג טָאה ביורטנייוו

 ןעמ ,טייקמעראוו ןוא טייקכעלטרעצ ןזיוועגסיורא רעדניק יד טָאה ןעמ

 שטָאכ ייז לָאז סָאװ ,רעפסָאמטֹא ןא ייז ראפ ןפאש וצ טעראטסעג ךיז טָאה

 ,לרוג ןטמעשראפ ןדנלע רעייז ןיא ןסעגראפ ןכאמ זייוולייט

 -יטסניא יד סָאװ ,קעווצ רענעביוהרעד רעד ןֹוא עבאגפיוא עכיוה יד טָא

 -ניק-םימותי ענעגָאלשעג לרוג ןופ עדנלע ןבייהסיורא ןופ טאהעג טָאה עיצוט

 יד טָאה ,ןשטנעמ עכעלצונ ראפ ייז ןעיצרעד ןוא בצמ ןלפש רעייז ןופ רעד

 -ניא רעטסשיטאפמיס ןוא רעטסבילאב רעד ראפ טכאמעג םימותי תרזע
 ,טָאטש ןיא עיצוטיטס
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 רעד ןופ ןלייט ןענעז דנאל ןיא טפאשרעהייצאנ ןכָאװ ריפ עטשרע יד ךָאנ

 טָאה טנעמָאמ םעד .ץעלדעש ןייק געט עכעלטע ףיוא ןיירא יימרא רעטיור

 -מכ טימ טריאוקאווע ךיז ןבָאה ןוא םימותי תרזע ןופ גנוטייל יד טצונעגסיוא

 יד ךיז טָאה טייצ עטשרע יד .דנאלסור ןייק לאנָאסרעּפ ןוא רעדניק עלא טע

 ראפ טגרָאזעג טָאה טכאמ-ןטאר יד ווװ ,קסנימ ןיא ןטלאהעגפיוא םימותי תרזע

 יד זיא דנאלסֹור ףיוא דנאלשטייד ןופ לאפנָא המחלמ ןטימ .גנוטלאהסיוא ןייז

 רעפיט טריאוקאווע ךיז ןבָאה רעדניק יד ןופ לייט א .ןלאפעצ םימותי תרזע

 ןיא ןבילבעג ןענעז לייט א רעבָא .ןבילבעג ןבעל ןענעז ןוא דנאלסור ןיא

 טרָאד ןענעז ןוא טכיירגרעד ייז טָאה עּפאל עקיטולב עשיצאנ יד וװ ,קסנימ
 .ןעמוקעגמוא

 ,רעיצרעד יד טימ לאנָאסרעּפ ןופ לייט א ןעמוקעגמוא ךיוא ןענעז סע
 יוקאווע וצ ךיז ןזיוואב טשינ ןוא רעדניק יד טימ ןעמאזוצ קעווא ןענעז סָאֹוו
 ןיא טָאה סָאװ ,ןייטשנָארב לוש-תוברת רעד ןופ להנמ רעד ייז ןשיווצ .ןריא
 ,םימותי תרזע ןופ גנוריפנָא יד ןעמונעגרעביא געט ענעי

 א ןיא ןבילבעג ןענעז רעדניק ענעבילבעגנבעל יד ןופ לייט א
 רעייז ןיא ןעלגָאװ ןטייוו ןופ ןעמוקעגקירוצ ןענעז ייז ןופ ענלצנייא זיולב
 ייז ראפ לעיצעּפס זיא סָאװ ,זיוה םעד וצ טזָאלעג ךיז ןוא טָאטש-םייה רעבורח

 ןבָאה ייז רעבָא .םייה עמעראוו רעייז טאהעג ןבָאה ייז וו ,ןרָאװעג טיובעג

 ענעזָאלראפ ראפ רעמ טרָא ןייק טרָאד ָאטשינ .טכאמראפ ןריט יד ןפָארטעג

 רעקרעווטנאה עשילױוּפ , יד טציא ךיז טניפעג טרָאד .רעדניק-םימותי עשידיי

 רעיוט םייב .ךיז טניפעג סָאװ ,טפירשפיוא רעיינ רעד טלייצרעד יוזא -- "לוש
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 ןבדנ ןופ עיצאדנופ -- "םימותי תרזע :טפירשפיוא ןקילָאמא ןופ טרָא ןפיוא
 .לײז לעקנערפ לשיפ 'ר

 -גיק-םימותי עדנלע ענעמוקעגקירוצ עכעלטע יד ָאד ייבראפ ןעייג ייז

 ןעוועג גנאל טשינ ָאד זיא סָאװ ,עדייבעג רעד ףיוא קיטייוו טימ ןקוק ןוא רעד

 ,טייקשימותי רעייז טימ ןָאטוצניהא ךיז וװ טשינ ןבָאה ןוא םייה רעַייז

 .ןרָאװעג רעכעלצרעמש ליפ ,רעסערג ליפ זיא סָאװ

 עזָאלמייה ענערָאװעג-יודג טייצ רעד ראפ עכעלטע יד ייבראפ ןעייג סע

 "וק ןוא סעגייט .ןוא רעדלעוװ ,סרעקנוב ןופ ענעמוקעגסיורא ,רעלגָאוװםימותִי

 גנאל טשינ ָאד זיא סָאװ ,עדייבעג רעד ףיוא רעצרעה עטמעלקראֿפ טימ ןק

 יד ןייז טפראדעג טציא טלָאװ ןוא ץעלדעש ןשידיי ןופ ץלָאטש רעד ןעוועג

 | .טייקשימותי רעייז ראפ םייה
 -ילייווטייצ רעד ןיא רעלגָאװ-םימותי עזָאלמייה יד עלא קעווא ןענעז יז

 הווקמ רעקילָאמא רעד ןופ בוטש רעד ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,םייה-םימותי רעק

 ,םייה םימותי עיינ א ןכוז געוו-רעדנאוו ןרעטייוו ןיא טזָאלעג ךיז טרָאד ןופ ןוא

 רימוה

 61 רעמונ זיוה םייב ןייטש ןעמ טביילב תוברוח יד רעביא ןעלגָאװ םייב

 -עלטע יד טגערפ ןעמ ןוא ץנאג ןבילבעג זיא סָאװ ,סאג רעוועשראוו ףיוא
 טסייו רשפא :עשידיי טשינ ןוא עשידיי -- טרָאד ןעניווװ סָאװ ,םינכש עכ

 רעטסטלע ןוא רעטסערג רעד טימ ,"רימזה, ןטימ ןרָאװעג זיא סָאװ ,רעװ

 -ניהא זיא וװ ? ןענופעג ָאד ךיז טָאה סָאװ ,טָאטש ןיא עיצוטיטסניא-רוטלוק

 -וטלוק סָאד סָאװ ,גנוטכירנייא רעצנאג רעד טימ קעטָאילביב יד ןעמוקעג

 ןעמ !רָאי קילדנעצ עכעלטע ןופ ךשמ ןיא טלמאזעג טָאה ץעלדעש עלעּה

 טגערפ ןעמ ,סאג רעבורח-בלאה רעד ףיוא רעייגייבראפ עקילעפוצ טגערפ
 -ִא ,רעדילגטימ-"רימזה, עקילָאמא ,טניירפ ענעבילבעגנבעל עכעלטע יד

 -עגוצ קעטָאילביב ןופ רצוא-רעכיב רעד זיא יצ טשינ טסייוו רענייק .ּרעֶּב
 ראפ ןקעווצ סעסלעבעג ןוא סגרעבנעזָאר ראפ ןשטייד יד ןופ ןרָאװעג טְּביֹוה
 -כש עקיריג-ביור עשימייה רשפא סע ןבָאה רעדָא ,"םוטנדיי ןופ גנושרָאפ,

 יייד טימ עשימייה ןבָאה רשפא רעדָא ,רוטאלוקאמ ףיוא טביורעגסיוא .םינ-
 ןופ יד טנערבעג ןוא עפיאד-ָאטיוא עקידתופתוש ַא טכַאמעג ןגנוי-רקפה עשט
 - ? םירפס ןוא רעכיב עשידיי עטסאהראפ תורוד

 דומ יד סָאװ ,ןטנעמורטסניא-קיזומ ןופ רצוא רעד .ןעמוקעגניהא זיא ווד

 ! ןפאשעגנייא עביל ליפ יוזא טימ טָאה "רימזה, םייב עיצקעס עשילָאקיִז;

 -עג ,טַאמייה. רעד ןיא טקישעגּפָא ןוא טביורעגוצ סָאד ןלאדנאוו יד ןבָאה

 "גנונעדרַא עיינ, יד ןעוו ,שראמ-ןוחצנ םעד ןליּפש וצ ייז ףיוא ךיז טְלירְג-



 ןעניפעג רעדָא !עּפָאריײא רעטגיזאב רעד ןיא טריפעגנייא ןיוש ןייז טעוו

 ,םיועױּפ עשירעביור ןופ סנטסאק יד ןיא ,רעפרעד עקימורא יד ןיא ךיז יז

 -נאט יד ןליּפשוצוצ סעוואבאז עקידקיטנוז יד בילוצ סיורא ייז ןעמענ סָאװ

 יישז , ענייש יד ףיוא סעקרוזאמ ןוא סעקלָאּפ ,סעסקיש ןוא םיצקש עקידנצ

 ןופ רעדילגטימ עטצעל יד ןבָאה רָאג רשפא ןוא ? "ןטנעמורטסניא עקסווָאד

 ןיא ,לדיפליּפש ןרהא ןופ םידימלת יד ,"רימזה, םייב עיצקעסיקיזומ רעד

 ןיא ןעמונעגטימ ,ןרעגאל-סטעברא ןיא טקישעג ןרעוװ ייז זא ,ןביולג ןוויאַאנ

 סרעייז ,טיורב לקיטש א ןוא שעוו לקיטש א טימ ןעמאזוצ ,ןענָאגאוו-טיוט יד

 -סיוא תולג ןטנאקאבמוא םעיינ ןיא טרָאד ידכ ,טנעמורטסניא-קיזומ ןביל א

 ."! לבב תורהנ לע, םעיינ א ןליּפשוצ

 יד ןופ ןפערט רימ רָאנ ןעמעוו רימ ןגערפ ןגארפ ערעדנא ךָאנ ןוא יד טָא

 ,טנעוו עמוטש יד ייב ןגארפ יד ףיוא רעפטנע ןא ךיוא ןכוז רימ .עקידעבעל

 ןייק ןבעג טשינ זנוא ןָאק רענייק רעבָא .ןענופעג ךיז טָאה רימזה רעד ווו

 .ןגארפ עקידקיטייװ יד ףיוא הבושת

 "ייד יד ןעוו ,ןברוח ןופ בױהנָא ןיא :ןלייצרעד תועידי עטלּפענראפ

 עשיחצור ערעייז ןכאמ ןביוהעגנָא ןוא טָאטש ןיא ןיירא ןענעז סעדרָאה עשט

 ןסירעגפיוא ךיוא ייז ןבָאה ,ןבוטש עשידיי ףיוא ןלאפרעביא עשירעביור ןוא

 :םָארגָאּפ א טרָאד טריפעגכרודא ןוא רימזה ןופ ןריט ענעסָאלשראפ יד

 -םולש ,ןץרּפ ןופ ,עלעדנעמ ןדייז ןופ רעדליב יד טנעוו יד ןופ ןסירעגּפָארא

 ריאמייכדרמ ןופ רימזה ןופ רעדנירג ןופ דליב סָאד ןוא ןקילאיב ,ן'םכילע

 עקידעבעל ןייק ןפָארטעג טשינ ָאד ןבָאה ייז סָאװ ,החיצר ראפ .ל"ז יודנאל

 יד וצ ןרָאצ ןשיצאנ רעייז טזָאלעגסיױא ןלאדנאוו יד ןבָאה ,ןקינייּפ וצ ןדיי

 ןוא ,לויטש עטלגענאב עלאטורב טימ ןטערטעצ ןוא ןסירעצ :רעדליב

 .טלציּפעצ ןוא טקילפעג ,קנעש-קעטָאילביב יד ןופ רעכיב ליפ ןעמונעגסױורַא

 -יור ערעייז ןיא ןשטייד יד ןטיילגאב טּפָא ןגעלפ סָאװ ,םיצקש הרבח א

 "אר ןפלָאהעגוצ ןבָאה ,רעזייה עשידיי יד רעביא ןגוצי-םָארגָאּפ ןוא עשירעב
 .טזָאלעג רָאנ ךיז טָאה סע סָאװ ,ןריב

 -ירעצ עטמעשראפ ןפָארטעג ןעמ טָאה ,ןכָאװ-םוניהג עטשרע ענעי ןיא

 -לאוומורא רעכיב ןוא םירפס עשיאערבעה ןוא עשידיי ןופ ךעלטעלב ענעס
 .ןקָאטשניר יד ןיא ךיז ןרעג

 "ראפ ןבָאה ןלאדנאוו עשטייד יד יו ,םעד ךָאנ ,1929 רעבמעצעד עדנע

 ךיז טארנדוי רעד טָאה ,בוטש "הליהק רעד טימ שרדמה תיב ;,לֹוש יד טנערב

 "טע טכוזעגּפָא ךיז ןבָאה טלָאמעד .רימזה ןופ לאקָאל ןיא ןגָארטעגרעבירא

 יורטסניא-קיזמ ןוא רעכיב טשער יד ןוא טרָאװ ןשידיי ןופ טניירפ עכעל
 ןפױא טלעטשעגקעווא ןוא טּפאלקראפ ,סנטסאק ןיא טקאּפעגנייא ןטנעמ

 | ..ןעמוקצונוצ ךָאנ טעװ סע -- םעדיוב
 יָאװעג ןלעפעג זיא ןשטייד יד ןוא טרעיודעג טשינ גנאל טָאה סע רעבָא
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 ןעמאזוצ .ןזָאלראפ וצ םיא טארנדוי םעד ןליופאב ןבָאה יז .לאקָאל רעד ןר
 ןוא םייה עטרעטשעצ רעייז טזָאלראפ סנטסאק יד ךיוא ןבָאה טארנדוי ןטימ

 .רעטרע ענעדישראפ רעביא טרעדנאוועג
 סָאד ןעמונעגנטימ :ןדיי עטראּפשראפ יד ןבָאה ָאטעג ןופ ןסילשּפָא םייב

 ןוא ןַײרא ָאטעג םענעסָאלשעגּפָא ןיא ןגעמראפ-רימזה ןקיטסייג ןופ לטשער

 ךיוא רעמעדיוב ףיוא ןוא סרעלעק יד ןיא טלײטעגּפָא טפאשגנע רעעייז ןיא

 .סנטסאק-רעכיב עטמעשראֿפ יד ראפ טרָא לקיטש א

 םעד ןופ ןרוּפש עלא טרידיווקיל ןרעװ ָאטעג ןופ עיצאדיווקיל רעד טימ

 -ראפ זיא סע .עיצוטיטסניא-רוטלוק רעכייר ןוא רעסיורג רעד ןופ לטשער

 -גנווושרַאפ ןענעז סע יװ ,רבק ןטנַאקַאבמוא ןיא ןברוח ןופ םוהת ןיא ןדנוווש

 .טניירפ ןוא רענעייל ,רעדילגטימ ,רעפעש עריא ןד

 6 רעד טימ רימזה רעד טריטסיזקע טָאה רָאי קיסיירד ןוא יירד

 -יגרענע םעד ןעגנולעג 1906 רָאי ןיא זיא ןתולדתשה ןוא ימ ליפ ךָאנ .קעט

 רעשיראצ רעד ןופ ןגירקוצסיורא ל"ז יודנאל ריאמ יכדרמ רעוט-רוטלוק ןש

 -דעש ןיא קעטָאילביב א ןענעפע וצ ןעמָאנ ןייז ףיוא שינעביולרעד א טכאמ
 ,ץעל

 "ומ שרדמה תיב א ייב ךוב א ןעמוקאב לָאמא ךיֹוא ןעמ טגעלֿפ רעירפ

 לסיב א םייהעג ןיא ןטלאהעג םייה רעד ןיא ךיז ייב טָאה סָאװ ,קינמירפס-רכ

 יז טָאה רע סָאװ ,ןענאמָאר ?עשילארָאמ , סנייטשולב ןוא ס'רמש רעכיב

 -למ םענרעדָאמ א ייב .ךָאװ א ןשָארג עכעלטע ןופ לָאצּפָא ןא ראֿפ ןעילעג

 ,"עשטאילק , סעלעדנעמ ןעמוקאב ןיוש ךיוא ןעמ טָאה ,ליכשמ ןבלאה א ,דמ

 ןייק רעבָא ,"לגניי רעשילױּפ , סיקצעניל ןוא "רומח תרובק , סיקסנעלָאמס

 זיב ץעלדעש ןיא זיא עיצוטיטסניא-רוטלוק א יו ,קעטָאילביב  עלאמרָאנ

 .ןעוועג טשינ טלָאמעד

 -ָאילביב אזא ןענעפע סָאד סָאװ ,טשינ רעדנווו ןייק רעבירעד זיא סע

 ןופ ןעגנופאש עטסעב יד ןופ רעכיב ןענעייל וצ ןעמוקאב טָאה ןעמ ווו ,קעט

 -ונעגפיוא זיא ,ןכארּפש עכעלטע ןיא רוטארעטיליטלעוו ןוא -רעשידיי רעד

 -עז טנגוי עקירעגנוה-רוטלוק יד ןוא שינעעשעג סיורג א יװ ,ןרָאװעג ןעמ

 ,רעדילגטימ ןוא רענעייל עריא ןרָאוװעג זייוונסאמ ןענ
 ןיא טצענערגאב ,רעכיב טרעדנוה עכעלטע טימ ןדיישאב ןבױהעגנָא

 סָאװ ,טכאמ רעשיראצ רעד ןופ ןעגנורעטש יד בילוצ ןטייקכעלגעמ עריא

 -ולָאװער-בלאה עכעלדעש א ףיוא יו ,טקוקעג עיצוטיטסניא אזא ףיוא טָאה

 -ָאילביב יד ךָאד ךיז טָאה ,"עילאמארק, רעד ןופ גנומענרעטנוא ערענָאיצ

 -כיו רעד וצ ןסקאוועגסיוא ןוא טרעסערגראפ ןוא טלקיווטנא רדסכ קעט
 .טָאטש ןיא עיצוטיטסניא-רוטלוק רעטסקיט

 -ראפ ןעוועג ןדיי ראפ זיא גנודליב ראפ געוו רעד ןעוו ,טייצ רענעי ןיא

 -ךיוה יד ןיא סולונ סורעמונ !ןלוש-לטימ יד ןיא סוזואלק סורעמונ :טכאמ
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 ןוא לושילטימ ,לוש-סגנאפנָא יד :ץלא ןעוועג קעטָאילביב יד זיא ,ןלוש
 א ,רענרעל א ראפ לוסּפ ףירט םענעטלאהאב א ןבעגעג טָאה יז .לושיךיוה

 -אּפש א ;רעטעברא ןא ראפ ךוב שיטסילאיצַאס ןטָאבראפ א ;רוחב-הבישי

 ףױא םעדייא ןא ראפ ךוב שיליכשמ א ;לדיימ-הלכ א ראט ןאמָאר ןדנענ

 ןופ ךוב סָאד טָאה םוטעמוא .סרוקיּפא ןטלא ןא ראפ רפס הריקח א ;טסעק

 .גנורעלקפיוא ןוא ןסיוו טגנערבעג ןוא ןעגנורדעגניירא קעטָאילביב

 טכאמ רערענָאיצקאער רעשיראצ רעד טימ ןעמאזוצ ןעוו ,1915 רָאי ןופ

 "זה רעד טכאמ ,ןעגנוצענערגאב עשידיי עריא ןופ לייט א ךיוא ןדניוושראפ

 .גנולקיווטנא ןופ גייטשפיוא ןקידרדסכ א ךרודא רימ

 טרעוו סע ,רעדילגטימ ןוא רענעייל לָאצ יד ןגייטש ןייא ןיא טלאה סע

 עשיטאמארד א ןפאשעג טרעוו סע ,רציא-רעכיב רעד טרעסערגראפ רדסכ

 יטנא סע וװ ,םיובנענעט בקעי רעביירש ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא עיצקעס

 עיבארג השמ ,בראפדלָאג אנינ יו ,תוחוכ עשיטסיטרא עכלעזא ךיז ןעלקיוו

 -רעּפער ןשידיי ןופ קרעו עטסעב יד ןליּפש עכלעוו ,םיובנענעט עשזור ןוא

 "נוא רָאכ ןליבאטס א טימ עיצקעס עשילאקיזומ א ךיז טלקיווטנא סע .ראוט

 ,בולק-ךאש א ,לדיפליּפש ןורהא רעלדיפ ןטבאגאב ןופ גנוריפנָא רעד רעט

 עשירפ וצ ןעמוק סע .ןאמרעקוצ יו ,רעטסיימ אזא ןבעגעגסיורא טָאה סָאװ

 נא ןוא דלָאגטוג יול ,עדָארבָאנראשט לרעב ,טנארוויל רשא :תוחוכ עגנוי

 רעד ראפ עיגרענע ןוא ןסיוו ,טייצ רעייז ןופ ליפ קעווא ןביג סָאװ ,ערעד

 עשירארעטיל טנדרָאעגניײא ןרעו סע ;קעטָאילביב רעד ןופ גנולקיווטנא

 -רא-שילאקיזומ ןרעטכיד ןוא רעביירש עטסערג יד ןופ לייטנא ןטימ ןטנוװָא

 רעקיזומ עקידנטיידאב ךיז ןקילייטאב סע ווװ ,ןעגנומענרעטנוא עשיטסיט

 ,רעלטסניק ןוא

 טריפ ,טָאטש ןיא טנגוי עטסעב יד ךיז םורא טרירטנעצנָאק רימזה רעד

 ,רענעייל ןוא רעדילגטימ ענייז ןשיװצ טעברא-רוטלוק עשירערעלקפיוא ןא

 רעדילגטימ טרעדנוה ריפ) טנזיוט וצ סנטצעל טכיירגרעד לָאצ רעייז סָאװ
 .(רענעייל טרעדנוה סקעז ןוא

 :ןכארּפש סקעז ןיא רעכיב טנזיױט קיצנאווצ טלייצ קעטָאילביב יד

 .שיזיוצנארפ ןוא שטייד ,שיסור ,שילױּפ ,שיאערבעה ,שידיי

 ןוא קאה רעשיצאנ רעד טימ ןרָאװעג טקאהעגרעטנוא זיא ץלא סָאד
 .ןברוח ןופ םוהת ןיא ןרָאװעג טקנעוושראפ
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 תוברת .ז

 טלעוו עשידיי עקיניזטסוװַאב-לַאנָאיצַאנ יד טָאה ,1925 לירּפַא ןט-1 םעד

 -עג טנפעעג זיא גָאט םעד ןיא :בוט-םוי ןסיורג ַא טרעייפעג תוצופת לכב

 .םילשורי ןיא טעטיסרעווינוא רעשיאערבעה רעד ןרָאװ

 סיורג טימ .קילעטשרעטניה ןבילבעג טשינ זיא ץעלדעש עשיטסינויצ סָאד

 ןשירָאטסיה םעד טנכײצעגּפָא טָאטש ןיא ןעמ טָאה טייקכעלרעייפ ןוא דַארַאּפ

 עשיטסינויצ עלַא ןופ ןסַאג רעצעלדעש יד רעביא גוצ-לעקַאפ ַא טימ .טנעמָאמ

 קחצי :ןטסינויצ עטסטלע יד ןופ טריפעגנָא ,סעיצאזינַאגרָא עשיצולח ןוא

 -ןליא טכיל טימ ;לשזרָא רֶשָא ןוא טַאטשנעזייא עבא השמ ,ביורטנייוו םוחנ

 ןיא עימעדַאקַא רעכעלרעייפ ַא טימ ;רעטצנעפ עשידיי עלַא ןיא סעיצַאנימ

 -טנעצ ןשיטסינויצ ןופ ןטריגעלעד ןופ גנוקילײטַאב רעד טימ בולק ןשיטָאטש

 טָאה ןעגנורעייפ יד טקידנערַאפ .יקציװַארג ףסוי עשרַאװ ןיא טעטימָאק-לַאר

 טגנערברַאפ טָאה ןעמ ווו ,לשזרָא השמ ןופ בוטש ןיא טעקנַאב ַא טימ ןעמ

 | .גָאט ןעיורג ןזיב

 לָאמ ןטשרע םוצ זיא ,טעקנַאב םעד ףיוא ,סעדער עקידבוטיםוי יד ןיא

 טייצ וצ טייצ ןופ טָאה ןעמ סָאװ ןגעוו ,סָאד קורדסיוא םוצ ךעלטנפע ןעמֹוקעג

 טעטימָאק ןשיטסינויצ ןופ ןעגנוציז ףיוא ליטש רעד ןיא טדערעג גנַאל ןיוש

 -כעה יד ןעמוקעג ןיוש זיא'ס זא :םירבח ןשיוװצ ןכערּפשעג עטַאוװירּפ ןיא ןוא

 עלַאמרָאנ ַא ןבָאה לָאז ץעלדעש עשידיי עקידטנזיוט ןצכַא סָאד זַא ,טייצ עטס

 עשידיידןייר ַא ןעמוקַאב ןלָאז רעדניק עשידיי וו ,לוש-סקלָאפ עשיאערבעה

 ןיא ןטנעדוטס עקיטפניק יד רַאפ רַאװורעזער רעד ןייז ןענעק ןוא גנואיצרעד

 .טעטיסרעווינוא םענעפאשעגיינ םעד

 -ערבעה יד .טיירגעגוצ ןעוועג ןיוש גנַאל ןופ זיא לוש ַאזַא רַאפ ןדָאב רעד

 טייצ א ןופ ןבָאה רעּפַאלקכוט ףלָאװ ןוא ברַאפדלָאג הביקע רערעל עשיא

 ןרעטשנגרָאמ דוד ןוא ,ענעסקַאװרעד רַאפ ןסרוקיטנוװָא עשיאערבעה טריפעג

 -סינויצ יד ןופ טציטשרעטנוא ,1915 רָאי ןיא ,רעטעּפש .ןקותמ רדח ןייז --

 -נוי יד ןופ טריפעגנָא ןוא ןילַאמ הימחנ ,לשזרָא ,ביורטנייוו :םינקסע עשיט

 ,ןַאמרעקע עושוהי ,דלָאגטוג יול ,טנַארווװיל רשָא :םירבח עשיגרענע ערעג

 יכדרמ ןוא ךורב ,טַאטשנעזייא לאיטלּפ ,רָאי עגנַאל וצ ,ןוא רָאטקעּפס הנח

 וצ ןסקַאװעגסיױוא ןסרוק-טנווָא עשיאערבעה יד ןענעז ,םיובנעטעט לדוי ,הפי

 ןברָאװרעד ךיז ןבָאה עכעלטנגוי רעטרעדנוה וו ,טלַאטשנַא-ןרעל ןקיטכיוו ַא
 .ךַארּפש רעשיאערבעה רעד ןיא ןשינטנעק עדנטיידַאב

 -תוברת רעשיאערבעה רעלַאמרָאנ ַא רַאפ ןדָאב םעד ןטיירגוצ ןפלָאהעגוצ
 ןשינעעשעג יד ןופ ןעגנולקיוטנַא יד סָאמ רעסיורג א ןיא ךיוא ןבָאה לוש

 רעקידרעטעּפש רעד ; עיצאראלקעדירופלאב יד :לארשייץרא םורא ןוא ןיא

 עלַאנָאיצַאנ ַא ןדיי רַאפ ןפַאש וצ ָאמעריזַאס ןיא דנוב-רעקלעפ ןופ סולשַאב
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 ,גירקיטלעוו ןטייווצ ןכָאנ הילע עטקרַאטשהַאפ יד ; לארשייץרא ןיא םייה
 ןוא ץעלדעש ןיא קנַאדעג ןשיטסינויצ ןופ גנולקיװטנַא עקרַאטש יד ךיוא יו

 .סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי עשיצולח יד ןופ גנולקיװטנַא יד

 יטנַא רעטקרַאטשרַאפ רעד ןעוועג זיא לוש ַאזַא ןפַאש וצ םרוג ַא ךָאנ

 -עגלַא יד ןיא ךיוא ןעגנורדעגניירַא טָאה סָאװ ,דנַאל ןיא סרוק רעשיטימעס

 רעפסָאמטא רעכעלגערטרעד טשינ רעכעלטנייפ א ןפאשעג ןוא ןלוש עניימ

 ,רעליש עשידיי יד רַאפ

 "נורעייפ יד ןבעגעג ןבָאה ,לוש-תוברת ַא ןענעפע וצ סיוטש ןטצעל םעד

 ...? ָאד רימ ןוא ,טעטיסרעווינוא ןשיאערבעה א ןעמ טנפע טרָאד -- ןעג

 עשיטסינויצ ןופ ןעגנוציז ףיוא .תונכה יד טרעיודעג ןבָאה רָאי א רעכעה

 ןעמ טָאה סעיצאזינאגרָא עשיצולח ןופ רעייטשרָאפ טימ םינקסע-רוטלוק

 ןעוועג זיא סע 1 רעדניק ןעמענ ןעמ טעוװ וו :עגארפ יד טלדנאהאב רדסכ

 טנרעל ןעמ ווו ,לוש א וצ יורטוצ ןייק ןבָאה טשינ ןלעװ ןרעטלע זא ,ארומ א

 -עּפ ןעוועג .ןץ'חתפ רעטיול טימ ךארּפש עטראה אזא רָאנ ,שדוק ןושל טשינ

 -סיזקע ןענָאק טשינ טעוװו לוש אזא זא ,טאהעג ארומ ןבָאה סָאװ ,ןטסימיס

 רעד ןיא ןלָאצ ןלעוו טשינ ןלעװ ןרעטלע -- ןטייקירעוװשי-טלעג בילוצ ןריט

 .ןלוש-סקלָאפ עשילױּפ עטסיזמוא ןבָאה ייז ןעוו ,טייצ

 -ָאה דלָאגטוג ףסוי ןוא ןאמרעקע עושוהי עשיטסאיזוטנע עקידנעטש יד :

 ןיא ןוא רעטלע-לוש ןיא רעדניק טאהעג ןבָאה סָאװ ,ןרעטלע טכוזאב ןב

 ךיז (1926) ו"פרת לולא שדוח ןיא רָאי-לוש ביֹוהנָא ןיא ןענעז טאטלוזער
 לאקָאל ןיא רעטלע םענעדישראפ ןופ רעדניק קיצנאווצ ןעמוקעגנעמאזוצ

 לוש רענעגייא ןייק -- 20 יקסניליק עיצאזינאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ

 רעד ,להנמ רעטרישזאגנא-יינ רעד ןוא -- ןעוועג טשינ ךָאנ זיא לאקָאל

 טָאה (לארשי ןיא טציא) ןוקא ףסוי םכח-דימלת ןוא גָאגאדעּפ רעטנאקאב

 ,לוש-תוברת יד טנפעעג ייז טימ

 ןיא טלייטעגנייא רעדניק 100 ןענופעג ןיוש ךיז ןבָאה םורא שדוח א ןיא

 -נאירָאלפ ףיוא 15 רעמונ זיוה ןיא ןרעמיצ עטרילבעמסיוא ןיא תותיכ יירד

 -- קינייװ זיא סע זא ןוא רערעל יירד להנמ ןטימ טימ ןטעברא סע .סאג יקס

 .רערעל רעקיליוויירפ סלא דלָאגטוג :ול ךיוא טעברא

 לוש-תוברת יד ןיוש טלייצ 1927 ןיא ,רָאי-ןרעל ןטייווצ ןֹוּכ .ביוהנָא ןיא

 סע עכלעוו ןשיווצ רערעל ףניפ טימ תותיכ 6 ןיא טלייטעגנייא רעדניק 0

 -עסָאי ןוא ןאלשוק ,אטילאש יו ,תוחוכ עשיגָאגא-עּפ עכלעיא ךיז ןעניפעג
 ןופ זיוה סָאד וצ טמוק לאקָאל ןקידרעירפ םוצ ןוא (לארשי ןיא עלא) שטיוועל

 .יקסנאירָאלּפ ןוא ענקנעיּפ קע ,קינעקוס .םהרבא

 סע .רעדניק 250 לוש יד ןיוש טלייצ רָאי-ןרעל ןטירד ןופ בױהנָא ןיא

 -מוא עטצעל יד) ןישאלפ ןוא רעלעה לחר ,תוחוכ עשיגָאגאדעפ ךָאנ וצ ןעמוק

 .ףסוי להנמ רעד .(לקיצָאטָאמ א טימ עפָארטסאטאק א ייב דנאל ןיא ןעמוקעג
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 רעטריטנאלאט רעגנוי רעד טמוק טרָא ןייז ףיוא .ץעלדעש טזָאלראפ ןוקא

 ןיא ןלוש"תוברת יד ןופ רָאטאטיזיוו רעקידרעטעּפש) רעסקָאב יבצ גָאגאדעּפ
 .(ןלוּפ

 ןופ א םעד דאראּפ סיורג טימ ןעמ טרעייפ 1920 רָאי-לוש עדנע

 ,ןעוועג סָאד ןענעז תודימלת ןוא םידימלת ןצניינ .ןטנעוװלָאסבא עטשרע יד

 יד ןשיווצ סנטסָאּפ עקיטכיוו ףיוא דנאל ןיא ךיז ןעניפעג ייז ןופ לייט א סָאװ

 .רעפמעק ןוא רעיוב

 רוַּפָאּפ עסיורג ןברָאװרעד ךיז לוש-תוברת יד טָאה טייצ רעצרוק א ןיא

 עטסעב יד סלא גנורעקלעפאב רעשידיי דעד ןופ ןטכיש עלא ןשיווצ טעטיראל

 ןקיש לוש רעד ןיא .טניירפ עריא ןרעו רענגעק עקיטכענ .טָאטש ןיא לוש

 יפא ,ןשטנעמיסטעברא עשידנוב ןוא ןסקָאדָאטרָא עש'הדוגא רעדניק ערעייז

 ןעמ ,רעדניק לָאצ יד טסקאוו רָאי וצ רָאי ןופ ןוא ןטסינומָאק ענעטלאהאב ול

 לוש-יד .לאנָאסרעּפ-רעהעל רעד ךיז טרעסערגראפ סע ,תותיכ עיינ טנפע

 -נולמאזראפ ףיוא לאז ןסיורג א טימ עדייבעג עסיורג ענייש א ךָאנ טמוקאב

 ,60 רעמונ ,סאג רעוועשראוו ףיוא טָאטש רעטנעצ ןיא ןעג

 רעדניק 260 לוש-תוברת יד טלייצ לובמ ןקיטולב ןראפ רָאי ןטצעל ןיא

 ןייטשנָארב להנמ ןטימ ןגָאגאדעּפ עקיסאלקטשרע רערעל 9 ,תֹותיכ 10 ןוא

 | ,שארב

 רעד ייב ןעוועג קיטעט זיא גנואייטשטנא ריא ןופ טנעמָאמ ןטשרע ןופ

 רשא :םינקסע-רוטלוק ןוא עשיטסינויצ יד ןופ טעטימָאק רעליבאטס א לוש

 "םוי השמ ,ןאמצלאז םולש ,ןאמרעקע עושוהי ,דלָאגטוג ףסוי ןוא יול ,לשזרָא
 רָאי עגנאל וצ ןוא ןביולגנעדוי השמ ,קאביר ךונח ,גרעבנעטלא םהרבא ,בוט

 .ךוב םעד ןופ רבחמ רעד ןוא יקסווָאּפָאּפ לשיפ --

 קחצי רעוט עשיטסינויצ יד טעבראעגטימ ךיוא ןבָאה ןלאפ עקיטיונ ייב

 ר"ד רָאי עגנאל וצ ןוא רעּפאלקכוט ףלָאװ ,ןילאמ הימחנ ,ביורטנייוו םוחנ

 .ןאמגרעב ר"ד ןוא רעכיילש

 עקידרדסכ סָאד ,ןרעסעבוצסיוא ןלוש יד יוזא יוװ ,גרָאז עקידנעטש יד
 רעד ןוא טָאה יז סָאװ ,ןבאגסיוא עסיורג יד ,ריא ןופ ךיז ןסקאוורעדנאנאפ
 ןייטש וצ טעטימָאק םעד טגניווצ ,ןעור טשינ טזָאל לגנאמ-טלעג רעקידנעטש
 עלא יד ןפאש םייב שירעדניפרעד שממ ,שירעפעש ןייז וצ ,ךאוו רעד ףיוא
 -ומ ,עשירארעטיל ענעדישראפ ,סעזערּפמיא עטּפָא ןייא טנדרָא ןעמ .ןעלטימ
 סָאװ ,ןעגנולייווראפ-ןטרָאג ןוא ןטרעצנָאק ,ןטנװָא עשירעלטסניק עשילאקיז
 ראפ טעטימָאק-תוברת םעד טכאמ ץלא סָאד -- טָאטש ןיא טרעדנווואב ןרעוו
 | | .טָאטש ןיא עיצוטיטסניא רעטסכעלנעוואב רעד

 -טימ ענייז סָאװ ,טעטימָאק-ןרעטלע ןא טעבדאעגטימ טָצה לוש רעד ייב
 ןעגנולמאזראפיןרעטלע עכעלרעי יד ףיוא ןרָאװעג טלייוועג ןענעז רעדילג
 .ןגנומענרעטנוא עלא ייב ןפלָאהעגטימ ןבָאה ןוא
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 -אב זיא סָאװ ,זיירק-טנגוי א לוש רעד ייב ןעוועג קיטעט ךיוא זיא סע

 טָאטש ןיא סעיצאזינאגרָא-טנגוי עשיצולח עלא ןופ רעייטשרָאפ ןופ ןענאטש

 .ןעגנוגנערטשנָא ענייז ןיא טעטימָאק םעד ןפלָאהעגטימ ןוא

 -קָאדָאטרָא רעד טימ ףמאק ןקידנעטש א ןריפ סערָאזצד עשיטסינויצ יד

 ראפ עידיסבוס עקידנכערּפשטנא ןא ןפמעקוצסיוא טייהרעמ-הלהק רעשיס

 - ,לוש רעד
 -ידנעטש א טריפ ןאמטאר רעשיטסינויצ ,רעכיילש ר"ד רעשיגרענע רעד

 ראפ עידיסבוס א ןפמעקוצסיוא טאריטָאטש ןשיטימעסיטנא ןטימ המחלמ עק

 .לוש רעד

 יז .לוש רעד םורא טעברא רעד טימ זיולב טשינ ךיז טנגונגאב תוברת

 עשיאערבעה טפאש .טָאטש ןיא טייקיטעטירוטלוק עטיירב א טלקיווטנא

 -געמ ןייק טשינ ןבָאה סָאװ ,טנגוי ראפ ןוא ענעסקאוורעד ראפ ןסרוק-טנווָא

 יּפָא ןייא טנדרָא ןעמ ,קעטָאילביב עכייר א טפאש ,לוש ןיא ןייג וצ טייקכעל

 -יוה א ףיוא ןעייטש סָאװ ,םיטּפשמ עשירארעטיל ;ןטנװָא עשירעלטסניק עט

 -עגנייא ןרעוו סע ;טָאטש ןיא ץנעגילעטניא עטסעב יד וצ ןעיצ ןוא ָאווינ ןכ

 -ָאּפמיא סָאװ ,םארגָארּפ א טימ תוביסמ-סטכאנוצ-קיטיירפ עליבאטס טריפ

 עטּפָא רָאפ ןעמוק סע .טכוזאב זייוונסאמ ןרעוו ייז ןוא טנגוי רעד קראטש טרינ

 -נייא ןרעוו סע ;ןעמעט עכעלטפאשנסיוו ןוא עשירארעטיל ףיוא ןעגנוזעלרָאפ

 .ןרעטלע ראפ ןכערּפשעג ןוא סעיצקעל עשיגָאגאדעּפ עלעיצעּפס טנדרָאעג

 ןוא עשירעלטסניק ענעדישראפ טייצ וצ טייצ ןופ סיוא ןריפ רעדניק-לוש

 עשיאערבעה א טפאש לוש יד .טָאטש ןיא ןלאז עטסערג יד ןיא ןטנווָא-רוטלוק

 ,"חתפי תב, יװ ,ןסעיּפ עכלעזא טליּפשעג ןרעוו סע ווו ,עיצקעס עשיטאמארד

 -אב ןרעוו סָאװ ,ערעדנא ןוא "םשה שודק, ,"דודו לואש ,, ,"הלילדו ןושמש

 א ןעמוקאב רעליּפש עגנוי עניילק יד ןוא טיילכאפ-רעטאעט ןופ טרעדנווו

 .המיבה עניילק יד :ןעמָאנ

 תוברת סָאװ ,ןעגנורעייפ-רמועב-ג"ל יד ןלאפעגסיוא ןענעז טנאזָאּפמיא

 -ניק ןעמוקעג ןענעז תוברת ןופ גנודאלנייא רעד ףיוא .ןענעדרָאניײא טגעלפ

 יד .סעיצאזינאגרָא עשיצולח ןופ טנגוי ןוא ןלוש-רעטסעווש ערעדנא ןופ רעד

 ןבָאה ןעייר עכיילג ןיא -- רעירפ טכאנ א טימ ןבױהנָא ךיז ןגעלפ ןעגנורעייפ

 .טנעה יד ןיא ןלעקאפ ןוא טכיל טימ ןסאג יד רעביא טרישראמ רעדניק יד

 ךיז טנגוי עשיצולח ןוא רעדניק ענעדאלעגנייא עלא ןגעלפ ירפ סנגרָאמוצ

 ץיּפש ןיא ןָאפ-תוברת רעד טימ ןוא ףיוה-לוש-תוברת םעד ףיוא ןעלמאזראפ

 -יא ןרישראמ ,טנזיוט ייווצ ןכיירגרעד ןגעלפ סָאװ ,טנגוי ןוא רעדניק יד ןבָאה

 טרָאד ןלעטשפיוא ,ביורטנייוו םוחנ קחצי 'ר ןופ לדלעוו ןיא ןוא ןסאג יד רעב

 -ג"ל םעד ןעיײרעליּפש ןיא ןוא ץנעט ןיא ןעגנערבראפ ןוא ןטלעצעג ערעייז

 ,גָאט-רמועב

 -בעה ןדער עכעלטנגוי ליפ טרעהעג ןעמ טָאה ןסאג רעצעלדעש יד ףיוא
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 -בעהיןטסרעממא יד ןופ ענייא ןרָאװעג ץעלדעש זיא תוברת קנאד א .שיאער

 ,ןלױּפ ןיא טעטש עטריזיאער

 טריפעג טָאה ןעגנומענרעטנוא-תוברת יד ןופ טעברא עכיירגלָאפרעד יד

 -תוברת ןופ ןטעברא עטצעל יד .ןעגנוטסעמראפ ערעטייוו וצ םינקסע עריא

 -עפע וצ תונכה יד טימ ןדנובראפ ןעוועג ןענעז לובמ ןקיטולב ןראפ טעטימָאק

 .עיזאנמיג-תוברת א רָאי-ןרעל םעיינ םוצ ןענ
 א ראס אפ

 -עגעג טָאה סָאװ ,לוש-תוברת רעביל רעד ןופ תובָא-רבק ףיוא ןעייג רימ

 ןיא ןדנוצעגנָא ,ךעלרעדניק ערעייט ערעזנוא גנאזעג ןוא דיירפ ליפ יוזא ןב

 טכארבעגניירא ןוא טפנוקוצ רעד ראפ גנונעפָאה ןוא ןביולג ןופ לרעייפ א ייז

 .ןבוטש עשידיי עט'הגאדראפ עיורג יד ןיא טסיירט ןוא טכיל

 ןוא ךעל'השמ ערעייט ןוא עביל ערעזנוא ווו ,געוו םעד ףיוא ןענאּפש רימ

 עקידנצנאט ךעלגעטיגָאט ןעגנאגעג ןענעז ךעל'הנח ןוא ךעל'הרש ,ךעל'המלש

 יד ןיא ךעלרעייפ ,ךעלמערָא יד רעטנוא ךעלצעינאר יד טימ עקידנגניז ןוא

 ןגעקטנא ןענאּפש ייז זא ,ךעלעצרעה עגנוי יד ןיא ןביולג םעד ןוא ךעלעגיוא

 ןפיוא ןָא ןעמוק רימ .קלָאפ רעייז ןוא ךיז ראפ טפנוקוצ ןוא ןגרָאמ ןרעסעב א

 ןוא גנאזעג טימ טזיורבעג טָאה סָאװ ,לוש יד ןעוועג לָאמא זיא סע ווו ,ףיוה

 ןשיווצ תוקספה יד ןיא ןבָאה ךעלסיפ עגנוי ערעייז ווו ,דרע רעד ףיוא ,ןבעל

 ןעגנוזעגסיוא ןוא ,אריוה א טצנאטעגסיוא רעטייווצ רעד ןוא עיצקעל ןייא

 : רָאכ ןיא

 תלשלשה דוע הקתנ אל

 ,תלשלשה תכשמנ דוע
 ,םינב ילא תובַא ינמ
 .תורודמ ילא תורודמ ינמ

 | .תלשלשה תכשמנ דוע

 ילוש סָאד טנקורטראפ ןוא ןטערטעצ טגיל לקניוו ןיא טקורראפ ףיט

 -יירפ ,קיטסול ןעגניזאב ןייש יוזא סע ןגעלפ ךעלרעדניק יד סָאװ ,לדנטרעג

 !הנטק הנג דדיה ,דדיה ,ךעלעמיטש עקידנעגנילק ערעייז טימ ךעל

 -ָאלראפ רעניילק א יו ,ףיוה-לוש רעד טציא טגיל טמעשראפ ןוא טסיוו

 רענייש רעקילָאמא רעד ןופ הברוח יד טייטש סנּפָאקוצ ,םלוע-תיב רענעז

 עצראווש עסיורגא יו ,עטליוהעגסיוא ,עטנערבעגסיוא ןא ,עדייבעג-לוש

 ,םידימלת עגנוי ענעטינשראפ עריא ךָאנ טייהרעמוטש טנייוו סָאװ ,הבצמ

 ,םינקסע ןוא רערעל
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 ביורטנייוו םוחנ קחבצי הה

 -קאוואב זָארג טימ עטסוּפ יד ףיוא ןוא תוברוח יד ףיוג ןעלגָאװ רימ ןעוו

 סָאװ ,רעטרע ףיוא ןָא ךיז רימ ןפערט ,םייה רעבורח רעד ןופ רעצעלּפ ענעס

 עקילָאמא ערעייז ןגעוו ןטכארטראפ ךיז ןוא ןלעטשוצפָא רעגנעל ךיז ןעגניווצ

 ..טניווועג ָאד ןבָאה סָאװ ,םיטאבעלאב

 רעוועשראוו ףיוא ,ץאלּפ רעטסוּפ רענעסקאוואב זָארג טימ רעטאלג רעד

 טָאה סָאװ ,52 רעמונ זיוה סָאד ןענאטשעג ןברוח ןראפ לָאמא זיא סע וו ,סאג

 רעטייוו ןייג טשינ טזָאל ,טלאהראפ ,ל"ז ביורטנייוו םיחנ קחצי 'ר.וצ טרעהעג

 ,ךיי ןלעניגירָא םעד ןגעוו ןטכארט ןוא ןלעטשּפָא ךיז לָאז ןעמ טגניווצ: ןוא

 קיטש א וצ ןסקאוועגסױַא ןדיי רעצעלדעש ראפ זיא ןווז טניווועג ָאד טָאה סָאװ

 .עדנעגעל

 ייב לָאּפסערעט -- עלעטעטש ןיילק א ןופ םוחנ קחצי 'ר טָאה טמאטשעג

 רעטנאקאב רעד טסעק ףיוא םעדייֵא ןא ראפ ןעמונעג םיא טָאה סע .קסירב

 ,ל"ז גרעבנירג ןועמש ןתנ 'ר ץעלדעש ןיא סָאבעלאב רענעעזעגנָא ןוא ןבדנ

 וצ הדמתה :תולעמ ליפ טכארבעגטימ ביורטנייוו טָשה לטעטש ןייז ןופ

 ןוא ; רוביצ-יכרצב קסוע ןא ןייז וצ ןליוו א ;ןשטנעמ וצ עביל ; הרות ןענרעל

 טלעטשעג טלָאמעד טָאה סָאװ ,ןויצ-תביש ןופ ןויער םוצ טייקנבעגעגרעביא

 .טירט עטשרע יד

 דלאב זיא ןוא טָאטש ןיא טכאמעג רעלופָאּפ םיא ןבָאה ןכירטש יד טָא

 ,ןזיירק עכעלטפאשלעזעג ןיא ןוא עשידמול יד ןיא ןרָאװעג ןגיוצעגניירא

 ענימג רעשידיי רעד ןיא רָאזָאד א ןרָאװעג רע זיא גנוי רָאג קידנעייז ךָאנ

 םינקסע ערעטלע יד טימ ןעמאזוצ רוביצ יכרצב ןבענעגרעביא טעבראעג ןוא

 לשרעה 'ר .ל"ז ןיקמעט השמ 'ר יװ ,טָאטש ןיא רעוט עכעלטפאשלעזעג ןוא

 .א .א ל"ז עקפילש

 -תריסמ ןייז טימ ביורטנייוו םוחנ קחצי 'ר ךיז טָאה טכאמעג טמיראב
 .םָארגָאּפ ןופ טייצ רעד ןיא ,1906 רָאי ןיא הדע ןייז תבוטל טעברא רעקידשפנ

 -ליוועג ןבָאה סעקישטשמָארגָאּפ עשיראצ יד ןעוו ,ןליוק ןופ לגָאה א רעטנוא
 "סעיציזָאּפ עטשרעדָאּפ,, יד ףיוא ןעוועג םוחנ קחצי 'ר זיא ,טָאטש ןיא טעוועד

 טּפאלקעג -- ל"ז קילאנא בד יכדרמ 'ר בר ןטימ ןעמאזוצ טָאטש-הטיחש ןופ

 בוטש וצ בוטש ןופ ןעגנאגעגמורא ;רעבָאהטכאמ עשיראצ יד ייב ןריט יד ןיא

 .טסיירט ןוא ףליה ייז ןגָארטעג ןוא ןדיי עטרימָארגָאּפ יד ןופ -
 ןרָאפעג זיא סָאװ ,עיצאגעלעד רעד ןופ דילגטימ א ןעוועג זיא ביורטנייוו

 -טכאמ עשיראצ יד ייב טייקיטכערעג ןוא רשוי ןכוז גרוברעטעּפ ןייק טלָאמעד

 רעטסינימ-רעימערּפ ןקידטלָאמעד ןופ ןעמונעגפיוא ןרָאװעג זיא רע .רעכָאה

 ,םָארגָאּפ ןופ ףיולראפ םעד טלעטשעגרָאפ םיא ראפ ןוא ןיפילָאטס

 עקידנריטסיזקע עלא טעמכ ןיא ןרָאװעג ןגיוצעגניירא זיא ביורטנייוו
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 רוט עטסוויטקא יד ןופ ןעוועג םוטעמוא .טָאטש ןיא תורבח ןוא סעיצוטיטסניא

 .סעיצוטיטסניא עיינ ליפ ןפאשעג ןיילא ןוא רע
 "רתסב ןתמ,, עיצוטיטסניא-ףליה א ןפאשעג ןרָאי עגנוי ענייז ןיא טָאה רע

 עיצקא ןא טריפעג רעטניוװ ןדעי ןוא ,ןדיי עקידובכב עטמערָאראפ ןפלעה וצ

 םרָאפ רעד ןיא ךיוא -- ןדיי עקיטפרעדאב ראפ ןליוק טימ ץלָאה ןלייטראפ וצ

 ,רתסב ןתמ ןופ

 רענעי ןופ םינקסע עטסנעעזעגנָא יד ןגיוצעגוצ רע טָאה טעברא רעד וצ

 ,טאטשרעבלאה לטָאמ ,לעקנערפ ריאמ ,גרעבנירג דוד ,ןיקמעט השמ :יװ ,טייצ

 .וװ .א .א לשזרָא הילדג ,גרעבסקילג דוד ןתנ ,טאטשנעזייא עבא השמ

 -יטסינויצ סלא קיטעט ןעוועג ביורטנייוו זיא ןָא ןרָאי עגנוי ץנאג יד ןופ |

 תונרק עשיטסינויצ יד ראפ טעבראעג ,ןצנערעפנָאק ףיוא ןרָאפעג ,ןקסע רעש

 -ינאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ רעציזרָאפ רעד ןרָאי עגנאל ןעוועג זיא ןוא

 ,ץעלדעש ןיא עיצאז

 -נעטש טָאה רע .םירבדמה ישאר יד ןופ ןעוועג ביורטנייוו זיא םוטעמוא

 -נוטאראב יד ףיוא יוזא :ןגָאז וצ סָאװ טאהעג טייהנגעלעג רעדעי ייב קיד

 ןבלאה א רָאזָאד סלא קיטעט ןעוועג זיא רע וו ,ענימג רעשידיי רעד ןופ ןעג

 ראפ סעדער ןטלאהעג טּפָא שרדמהיתיב ןיא ןוא לוש ןיא יוזא ;טרעדנוהרָאי

 ןוא ןעגנומענרעטנוא ענעדישראפ ףיוא טדערעג :םימותי-תרזע ןופ רעדניק יד

 ןוא ןעגנולמאזראפ עשיטסינויצ עלא ףיוא ;טָאטש ןיא ןעגנוטלאטשנאראפ
 םעד ןעוועג דיּפסמ קידנעטש טײצרָאי סלצרעה וצ זומת 'כ ןוא ,ןעגנורעייפ

 0 .הרכזא רעד תעב לוש רעסיורג רעד ןיא גיהנמ ןשיטסינויצ

 -עג רע זיא ןשטנעמ וצ טייקנזָאלעגוצ ןוא ךיז ןטלאה ןטושּפ ןייז בילוצ

 םיא טָאה ןעמ ןוא טָאטש ןיא ןזיירק ןוא ןטכיש עלא ייב טבילאב קראטש ןעוו

 | ."רעטעפ רעד, ןפורעג טפאשביל טימ ראפרעד
 ןא ןגערפ טפראדעג טָאה ןעמ ןעוו ,ןגָאז ןדיי ןגעלפ "רעטעפ םוצ םוק,

 .םענייא ןדעי -אפ ןפָא ןעוועג זיא בוטש ןייז .ןייז בשימ ךיז סעּפע ןגעוו ,הצע

 טימ ןרעהסיוא טגעלפ רע .תוצע ךָאנ םיא וצ ןעמוקעג ןדיי ןענעז קידנעטש

 ידכ ,ןגרָאמרעביא-ןגרָאמ ןעמוק ןסייהעג לָאמ ליפ ןוא ,ןטכארטראפ ךיז ,ּפָאק

 .הצע רעדָא הבושת עטערקנָאק א ןעמענעי ןבעג וצ טייקכעלגעמ א ןבָאה ֹוצ

 טָאה רע סָאװ ,םידסח-תלימג הווצמ רעד ןופ ןטלאהעג קראטש טָאה רע
 ,ןדנָאװעג רָאנ םיא וצ ךיז טָאה סָאװ ,ןדעי טנאה רעטיירב א טימ טלייטעג

 -אפ ליפ ןיא ןוא ,ןעלסקעוו ףיוא טרירישז רעדָא םינמוזמ ןיא ןבעגעג טָאה רע
 .סערישז יד ראפ טלָאצאב ןל

 טציטשעג טנאה רעטיירב א טימ ,ןבדנ רעסיורג א ןעוועג זיא ביורטנייוו

 ןוא תונרק-לארשייץרא רעדנוזאב ןוא טָאטש ןיא סעיצוטיטסניא ענעדישראפ

 רעד רעטנוא דלאוו לקיטש א טאהעג טָאה רע .ןעגנומענרעטנוא עשיטסינויצ

 ןגעלפ ס'הרות-דימלת ןוא ןלוש ןופ רעדניק ןוא טנגוי עשיצולח ווו ,טָאטש
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 "עג טאהעג רע טָאה דלאוו לקיטש םעד ןופ .רמועב ג"ל ןעגנערבראפ טרָאד
 םירעױּפ יד ןוא רמוש א ןטלאהעג ,ןרעייטש ןופרעד טלָאצעג : ןטָאּפָאלק גונ
 ."דלאוו ןשידיי. ןופ ץלָאה טעבנגעג רדסכ ןבָאה רעפרעד עקימורא יד ןופ

 :טרעפטנעעג רע טָאה ,סָאד ףראד רע סָאװ וצ טגערפעג םיא טָאה ןעמ ןעוו

 .ןעגנערברַאפ רמועב ג"ל ןייג וצ ווו ןבָאה ןלָאז רעדניק עשידיי ידכ

 -םורפ רעטלא רעד ןופ דיי א ןעוועג זיא ביורטנייוו םוחנ קחצי 'ר שטָאכ

 -ָאפ ןוא הלכשה ראפ ןיז ןקראטש א טאהעג ךָאד רע טָצה ,טלעוו רעשידמול

 -עג ,ןעגנוטייצ ןוא רעכיב עשיאערבעה טנעיילעג ,טייצ רעד ןופ ןעגנורעד

 -נא ,גנואיצרעד ענרעדָאמ א ןבעגעג רעדניק ענייז ןוא טרָאּפס ןופ ןטלאה

 סעיצוטיטסניא ןוא ןעגנומענרעטנוא-רוטלוק עלא טציטשעג ןוא ןעמונעגלייט

 עמורפ יד ייב טפאשרענגעק א ךיז וצ ןפורעגסיורא ראפרעד ןוא טָאטש ןיא

 ,ןזיירק עשידיסח

 -פיוא :רעגייז ןפיוא טנכערעגסיוא ךעלטקניּפ ןעוועג זיא םויה-רדס ןייז

 -אּפש א ףיוא ,רעטניוו ייס ןוא רעמוז ייס ,קעווא רע זיא ירפ ץנאג ןענאטשעג

 עקלעסעוו לכייט םוצ רעמוז ,טָאטש רעד רעטנוא רעטעמָאליק עכעלטע ריצ

 קסוע קיטשירפ ןכָאנ .ןעגנוביא-טרָאּפס יינש ןיא טכאמעג רעטניוו ,ןדָאב ךיז

 טקאהעג ךעלגעטיגָאט גָאטימ ראפ .ןטפעשעג ענייז ןיא ,לוח-ירבד ןיא ןעוועג

 א טנרעלעג גָאטײב ,טעברא עשיזיפ ערעדנא ןא סעּפע ןָאטעג רעדָא ,ץלָאה

 ל'שרדמה תיב סליח לארשי 'ר ןיא רעדָא ,שרדמהיתיב ןיא ימוי ףד םעד רועיש

 קסוע טכאנייב ,םיליכשמ עבלאה ,םיטאבעלאב עשידמול ,ןדיי עּפורג א טימ

 ,טשינ ןעוו ןוא תופיסא ,ןעגנוטאראב ,ןעגנוציז טאהעג ,רוביצ יכרצב ןעוועג

 .שרדמה-תיב ןיא רועיש א טנרעלעג ךיוא --

 ליפ טָאה רע עכלעוו ןיא ,רעכיב-גָאט טריפעג טָאה ביורטנייוו םוחנ קחצי

 -לאהעג טָאה רע סָאװ ,תושרד ןוא סעדער ענייז ןבירשראפ טָאה רע .ןבירשעג

 -עעשעג עשיטָאטש ןופ תונורכז ןבירשעג ,ןטייהנגעלעג ענעדישראפ ייב ןט

 -עט רעד ןופ ןוא טייקיטעטיהליהק רעד ןופ ,רָאי 1906 ןיא סָארגָאּפ ןופ ,ןשינ

 ,טעבראעגטימ ןוא טריפעגנָא טָאה רע ווו ,סעיצוטיטסניא ערעדנא ןופ טייקיט

 .ןבעל-עילימאפ ןוא -ךעלנעזרעפ ןייז ןופ תונורכז ךיוא יו

 -עג רָאי קיצפופ ןעמונעגמורא ןבָאה סָאװ ,רעכיביגָאט ןעוועג ןענעז סָאד

 ןעוועג זיא רעטקילײטאב-טּפיױה רעד עכלעוו ןיא ,ץעלדעש ןשידיי ןופ עטכיש

 .ל"ז ביורטנייוו םוחנ קחצי 'ר ,ןיילא רע עקאט
1224 046 = 

 .המחלמ געט עטשרע יד דלאב םיא ראפ ןביֹוהעגְנָא ךיז ןבָאה שיגארט

 םעד ,קיטשרענָאד טָאטש רעד ףיוא לאפרעביא-טפול ןשטייד ןטשרע םייב

 "אב ןוא עבמָאב-סיירפיוא ןא ןופ ןלאפעגנייא זיוה ןייז זיא רעבמעטּפעס ןטי7
 ךָאנ הנמלַא יד ,עדיירפ רעטכָאט עטבילעג ןייז תוברוח יד רעטנוא ןבָארג
 ריא ייב טניוװעג ןַאמ ריא ןופ טוט ןכָאנ טניז טָאה סָאװ ,יודנאל ריאמ יכדרמ
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 ,ןײלַא רענייא ,געט עגנַאל טָאה םוחנ קחצי 'ר רעקשטיטלַא רעד .רעטָאפ

 רע זיב ,זיוה טּפַאלקעצ ןייז ןופ זורג םעד ןקינײרּפָא םייב טעברַאעג רעווש

 .רעטכָאט רענעמוקעגמוא ןייז ןופ ףוג םעד ןעמונעגסױרַא טָאה

 רעטכָאט ןיימ טימ קילגמוא םעד ןיא, :טגָאזעג רע טָאה הרובק ריא תעב

 בָאה ךיא סָאװ ,העובש ןיימ ןייז םייקמ טשינ ראפ םימשה ןמ שנוע ןא ךיא עז

 -וצרעבירא ,יודנאל ריאמ יכדרמ ,ןאמ ריא ןופ רבק םענעפָא םייב ןריווושעג

 ."לארשי-ץרא ןייק החּפשמ ןיימ טימ ןרָאפ

 יז ןעוו ,הדע ןייז ראפ ןלדתש א ןייז וצ קידנעטש טייהניווועג ןייז יירט

 עטשרע יד ןיא 1929 רעבָאטקָא ןיא רע זיא ,הרצ-תע ןא ןיא ןעוועג רָאנ זיא

 םוצ עיצאגעלעד א ןופ ץיּפש ןיא ןעגנאגעג טפאשרעה רעשיצאנ ןופ ןכָאװ

 טשינ ןדיי לָאז ןעמ ,ןענעדרָאראפ לָאז רע ןטעב טנאדנעמָאקי-טָאטש ןשטייד

 וצ ףיוא ןעיירעקעב יד ראפ טראוועג ןבָאה סָאװ ,ןעייר יד ןופ ןביירטסיורא

 -אב רעשילױּפ רעד ןופ ןלייט טריציטקארּפ ןבָאה סָאד יו ,טיורב ןעמוקאב

 ןופ ןענאטשאב זיא עיצאגעלעד יד .ןשטייד ןופ ףליהטימ רעד טימ גנורעקלעפ

 םיובנענעט לשרעה ,ןיוועל רזעילא ,לעבעל קירנעה ר"ד ,גרעבנירג לרעמש

 .ןביורטנייוו ןופ טריפעג ,גרעבסקילג בייל ,רָאי עגנאל וצ ןוא

 יד וצ ןעגנאגעג לָאמ עכעלטע ךָאנ רעטעּפש זיא ןלדתש רעטלא רעד

 רַאפ םינינע ערעווש עסיוועג ןיא ןרינעוורעטניא טָאטש ןיא םילשומ עשטייד

 זא ,טגייצרעביא ךיז טָאה רע זיב טרעיודעג גנאל טשינ טָאה סע רעבָא ,ןדיי

 טָאה רע ןוא תוחוכ ענייז ראפ טשינ ןיוש זיא םזידאס ןשיצאנ ןטימ ןפמעק וצ

 .ןכאמ סע ןלָאז ייז ,ערעגנוי ערעדנא טזָאלעגוצ ,טקורעגּפָא ךיז

 -ָאטעג רעד ןיא טבעלעגרעביא ןקז רעד טָאה ,ןטנעמָאמ עשיגארט ליפ

 ןופ תבש ןצראווש םעד .ןגיוא יד ראפ טיוט םעד ןעזעג לָאמנייא טשינ ,הפוקת

 ןטלאהאב ןעוועג רעטעּפש ,רעלעק א ןיא ןטלאהאב ןעוועג טסוגיױא ןט2

 -עג ךָאנ זיא סָאװ ,לקינייא-רוא ןקיצנייא ןטימ ןעמאזוצ ָאטעג םעניילק ןיא

 .יודנאל ףסוי טאקָאװדא -- גנילביל ןייז ןופ עלענוז סָאד -- ןבעל םייב ןבילב

 ןוא ץכעוטנָא םוש ןייק רע טָאה ָאטעג םעניילק ןיא זא ,טלייצרעד ןעמ

 -כיצ רעד .ןָאטעגנָא ןעוועג זיא רע סָאװ ןיא סָאד ץוח א טאהעג טשינ שעוו

 ןשאוועגסיוא ייז ןיילא ,שעוו ןוא םידגב ענייז ןָאטעגסיױא טּפָא טָאה ןקז רעקיט

 .ןענעקורט םוצ ןוז רעד ףיוא ייז ןעגנָאהעצ ןוא

 -עטלעהאב ןיא טנוואדעג טָאה רע תעב טּפאכעג םיא ןעמ טָאה ךוּפכ-םוי

 ןענעדָאלוצסױא ןאב םוצ ןבירטעג ייז טָאה ןעמ ,םינקז ערעדנא ךָאנ טימ שינ

 -עגסיוא ןוא ןגָאלשעצ קרַאטש םיא םיחצור עשטייד יד ןבָאה ייברעד ,ןליוק

 -יצאנ ןופ טייצ עצנאג יד זא ,ךיוא טלייצרעד ןעמ .ביוטש-ןליוק טימ טסיר

 ןיא ןטלאהאב ןעוועג זיא רע ווו ,םישדח עטצעל יד רעמ ךָאנ ןוא םישזער

 טגרָאזאב קרַאטש ןעוועג זיא ןוא ןבירשעג ליפ רעייז רע טָאה ָאטעג םעניילק

 ןיא ןייגרעד לָאמא ןלעוװ ןטפירש ענייז יצ ןעוועג רעכיז טשינ זיא רע סָאװ
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 ףיוא ןעמוקענמוא זיא ןדיי הדע ןא יוזא יװ ,ןסיוו לָאז ןעמ ,טנעה עשידיי

 .םשהישודק

 לרוג רעד ןלאכעגסיוא זיא ןלדתש ןוא ןקסע ןקירָאי-80 ןטלא םעד ףיוא

 ןעקנורטוצסיוא ,הדע ןייז ןופ לטשער ןטצעל ןופ געוו ןטצעל םעד ןכאמוצטימ

 םעד טכאמעגכרוד ייז טימ טָאה רע .ףוס םוצ זיב ןדייל ןוא ןייּפ ןופ סוכ םעד

 זיב ןענָאגאוו יד ןיא ןוא ,יקראב עשנעג ןיא ,ָאטעג םעניילק ןיא געוו-םוניהג

 .ןרעמאקיזאג רעקנילבערט יד וצ

 יודנַאל טַאקַאוודַא ו

 רעד טימ טריפעגנָא ױדנַאל ףסוי .ודַא טָאה טַארנדוי ןיא דילגטימ סלַא

 טעברא עקיצנייא יד רשפא ןעוועג זיא סָאד .ףליה רעלאיצָאס ראפ גנולײטּפָא

 -קַארַאכ ןלעדייא ןוא טעטילַאטנעמ ןייז וצ טסַאּפעג טָאה סָאװ ,טַארנדוי ןיא

 ןדייז ןייז ןופ ןוא ,ריאמ יכדרמ רעטָאפ ןייז ןופ טנשריעג טָאה רע סָאװ ,רעט

 עבַאגפיוא יד ןוא .עטנלע ,עדנדייל ,עמערָא ןפלעה -- ביורטנייוו םוחנ קחצי

 זיא סע לפיוו ףיוא ,תומלשב טריפעגסיוא -- רעביא זויג ןעמ יװ -- רע טָאה

 .ןעגנוגנידַאב ענעי יב ךעלגעמ ןעוועג רָאנ

 ענייז ייב טבילַאב קרַאטש ןעוועג זיא טַאקָאװדַא רעגנוי סלַא ױדנַאל

 -רעד טָאה ַאלַאג רעטכיר רעד .ןטַאקָאװדַא ןֹוא רעטכיר ,ןגעלָאק עכעלטסירק

 ןענעז טסוגיוא ןט-22 ןופ תבש ןשיגַארט ןיא זַא ,ןגרעבסקילג .ל רַאפ טלייצ

 ןוא ןפורעג םיא ,רעױט-ָאטעג םוצ ןעמוקעג ןגעלָאק-ךאפ ענייז ןופ עכעלטע

 ךיז לָאז רע ,שינעטלעהאב א טיירגעגוצ םיא ראפ ןבָאה ייז זא ,טלייטעגטימ

 קיצרַאה ייז טָאה ױדנַאל .ןעװעטַאר םיא ןלעװ ייז ןוא ןעמוקסורַא ןעימַאב

 -נָא טשינ עיציזָאּפָארּפ-ספליה רעייא ךיא ןעק רעדייל :טגָאזעג ןוא טקנַאדעג

 טימ ןעמַאזוצ קעװַא זיא רע ןוא .זיא הדע ןיימ ווו ,טרָאד ןייז זומ ךיא ,ןעמענ
 .עקנילבערט ןייק הדע ןייז
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 לעבעל קירנעה ריד {

 עטרילימיסא-בלאה עטנעגילעטניא ייב 1897 ןיא עקָארק ןיא ןריובעג

 ןיצידעמ טרידוטש : גנואי::רעד עכעלטלעוו א ןבעגעג םיא ןבָאה סָאװ ,ןרעטלע

 -עג ,ןיוו ןיא גָאלָאקעניג סלא טמָאקלופראפ ,טעטיסרעווינוא רעװעקָארק ןיִא

 רעסערג א טריקילבוּפ ,- ענסאר רָאסעּפָארּפ ןטמיראב םייב טנעטסיסא ןעוו

 טכעלטנפעראפ טּפָא ןוא עיגָאלָאקעניג ןופ טיבעג ןפיוא קרעו שיניצידעמ

 עשטייד ןוא עשילױּפ ענעדישראפ ןיא ןטעברא עשיניצידעמ-טפאשנסיוו

 .ןטפירשטייצ
 -עשּפ ןיא ןקסע ןשיטסינויצ ןופ רעטכָאט רעד טימ טאהעג הנותח טָאה רע |

 -אנ עשידיי יד וצ טרעטנענרעד ךיז טימרעד ןוא ,סקאווקינָאה ריאמ לשימ

 ,לשימעשּפ ןיא ןענייראפ ענעדישראפ ןיא קיטעט ןרָאװעג .ןזיירק עלאנָאיצ

 .גָאלָאקעניג סלא טריציטקארּפ טרָאד ןוא ,תירב ינב ןיא רעדנוזאב

 ןבירשעגסיוא טָאה ץעלדעש ןיא הליהק עשידיי יד ןעוו ,1923 רָאי ןיא

 ןעמונעגפיוא לעבעל ר"ד זיא ,לָאטיּפש ןופ רָאטקעריד א ףיוא סרוקנָאק א

 ײנַאגרָא רעטוג סלַא ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה רע ווו ,טמַא םעד ףיוא ןרָאװעג

 .ןטנעיצאּפ ענייז ןופ טניירפ ןוא רָאטקָאד רענעבעגעג-עביא ,רָאטאז
 גנולקיווטנא רעד ראפ ןבעגעגּפָא עיגרענע ןוא טייצ עצנאג ןייז טָאה רע

 ןיא טשינ ןוא ןכעלטּפאשלעזעג ןיא ןעמונעגלייטנא טשינ ןוא לָאטיּפש ןופ

 -רעטילימ רענעזעוועג סלא רעסיוא ,טָאטש ןייג ןבעל ןשיאייטראּפ-שיטילָאּפ

 ןייראפ םעד ןפאשעג ץעלדעש ןיא רע טָאה (ןעגנונעכייצסיוא ליפ טימ) ןאמ

 ,ןטנאטאבמָאק ןופ
 עי יא

 "וי םעד ןפאש וצ ןליופאב ןבָאה ןשטייד יד ןעוװ ,1929 רעבָאטקָא ןיא

 "רוטלוק ןוא עיגרענע ליּכ טימ שטנעמ סלא ,לעבעל ר"ד ףיוא זיא טארנד

 רעד ןלאפעגסיוא ,םענראפ ןשיאעּפָארײא ןרעסערג ןופ סעיצאקיפילאווק

 ,עיצוטיטסניא רעד ןופ רעציזרָאפ רעד ןייז וצ לרוג

 ףיוא טייקיטעט ןייז ןופ גנאג ןיא לעבעל ר"ד טָאה רעביא טיג ןעמ יו |

 -עג קידנעטש ךיז טָאה ןעמ ווװ ,טמַא ןכעלטרָאװטנַארַאפ ןוא ןרעווש םעד

 -עגסיוא ןוא טקאט לופ ןזיוועגסיורא ,עלדאווָאק ןוא רעמאה ןשיװצ ןענופ

 רעכעלשטנעמ ןוא רעשידיי טימ ליפ ןעוועג זיא גנוטלַאה ןייז .טײקנטלַאה

 -יי עטגָאלּפעג יד ייב עיטאּפמיס ןפורעגסיורא םיא וצ טָאה סָאװ ,עדריוו

 .ןסאמ עשיד

 ףיוא ןבילבעג רעטייוו ךיוא רע זיא טארנדוי ןופ רעציזרָאפ קידנעייז

 "ייז טעבראעג טָאה רע ןכלעוו ראפ לָאטיּפש ןופ רָאטקעריד סלא טמא ןייז

 טלייהעג זיולב טשינ ןוא ,עיגרענע ןוא ימ ,טייצ ךס א ןבעגעגּפָא .ליפ רע
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 עפָאה ןוא טסיירט טגנערבעג ייז ךיוא רָאנ ,ןטנעיצאּפ ענעגָאלשרעד ענייז

 .גנונ
 ,ןליופאב ןבָאה םינילת יד ןעוו ,טסוגיױא ןט-22 ןופ תבש ןצראווש םעד

 זיא עיצקעלעס רעד וצ ץאלּפ-גאלשמוא ןפיוא ןלעטש ךיז ןזומ ןדיי עלא זא

 לָאטיּפש ןופ רָאטקעריד סלא שטָאכ ,עלא טימ ךיילג ןעמוקעג לעבעל ר"ד

 -נארק יד טימ עדײבעג-לָאטיּפש ןיא ןביילב וצ טכער סָאד טאהעג רע טָאה

 -אבמוא טביילב רע זא ,שיבאפ ןילת רעד טרעכיזראפ טָאה סע יװ ןוא עק

 ,טריר

 ןשיגַארט םענעי ךיז ןבָאה םיא םורא ןוא ץַאלּפיגַאלשמוא ןפיוא ןעוו

 רעד טָאה ,ןדיי ענעסָאשרעד ןוא ענעגָאלשעצ ליפ יוזא טרעגלאוועג תבש

 -סיוא ןוא םיחצור עשטייד יד ייב טרינעוװרעטניא לעבעל ר"ד רעשיגרענע

 ףליה וצ ןעמוק ןענָאק לָאז לָאטיּפש רעד זַא ,שינביולרעד ַא טלעוּפעג

 םענעי ןיא ןבָאה עטנוזעג ךיוא ןוא עטעדנוווראפ ליפ ןוא עכעלקילגמוא יד

 .עדײבעגילָאטיּפש רעד ןיא טעוועטארעג ךיז טנעמָאמ

 עיצקעלעס רעד ףיוא ענעבילקעגּפָא יד ןעוו ,טכאנראפ תבש ןבלעז םעד

 טָאה ָאטעג םעניילק ןיא ןרָאװעג טריפעגּפָא ןענעז רענעמ עקיאעפ-סטעברא

 ןוא לָאטיּפש ןיא טרָא-ןיווװ ןייז ןזָאלראפ וצ לעבעל ר"ד ןליופאב שיבאפ

 ץלָאטש טימ טָאה לעבעל ר"ד סָאװ ףיוא ָאטעג םעניילק ןיא ןייגרעבירא

 ליוו ךיא ,ןזָאלראפ טשינ לָאטיּפש םעד לעװ ךיא , :ןילת םעד טרעפטנעעג

 ,"רעדירב ןוא רעטסעוװש עקנארק עניימ ןופ לרוג םעד ןלייט

 ,לרוג רעייז טלייטעג טָאה רע ןוא

 ןרָאװעג טרידיווקיל ךיוא זיא ָאטעג סָאד ןרידיווקיל ןכָאנ געט ייווצ
 | .לָאטיּפש רעד

 עלא ןרָאװעג ןסָאשעגסױא ןענעז טײהנזעװנָא ןייז ןיא יו ,םעד ךָאנ

 -על ר"ד זיא ,ךעלעטעב ערעייז ןיא ךעלרעדניק ,ןטעב ערעייז ןיא עקנארק

 -לָאטיּפש ןיא טנאוו רעד רעטנוא ןרָאװעג טריפעגסיורא יורפ ןייז טימ לעב

 -נארק ןוא רעשדלעפ ,םיריױטקָאד-ןגעלָאק ,רעטעבראטימ עלא טימ ןוא ףיוה

 ,ןרָאװעג ןסָאשרעד רעטסעווש-ןק

 :ןפורעגסיוא לעבעל ר"ד טָאה ןבעל ןייז ןופ טונימ רעטצעל רעד ןיא

 זיא רע ."ןבעלרעביא ךייא טעוװ קלָאפ עשידיי סָאד ,רעדרעמ ךייא טוט א,
 ,ןטסָאּפ ןייז ףיוא רענלעז רעיירט א יװ ןלאפעג



 םיובנענעט לשרעה ה

 סע ווו ,הליהק רעשידיי רעד ןיא ראטערקעס א ןופ רענייז ףוראב רעד

 תונעט ענייז טימ רעדעי ,ןטנאסערעטניא ליפ יֹוזא ןייגכרודא ךעלגעט ןגעלפ

 יוצ א ןלָאצ ןפראד ייז סָאװראפ ,רעלָאצ-טאטע ןופ ָאד -- סעיסנעטערּפ ןוא

 -ערגדאפ ןעמ סָאװראפ ,סעיצוטיטסניא ןופ רעייטשרָאפ ןופ ָאד ,טאטע ןכיוה

 ,שייצ רעד וצ סיוא טשינ טלָאצ ןעמ סָאװראפ ;סעידיסבוס ערעייז טשינ טרעס

 טימ סערָאזָאד ענעזָאלבעגנָא יד רעבעגטיורב ענייז ראפ ןייז אצוי ןזומ סָאד
 סָאוו ,ןזירּפאק עכעלנעזרעּפ ןֹוא סעיציבמא עשיאייטראּפ ערעדנוזאב ערעײז

 עוו טליפרעד ןלָאז ןעגנורעדָאפ ענייז רָאנ זא ,טלָאװעג טלָאװ רענייא רעדעי

 "אט קעמש ןייק טרעוו טשינ ןענעז רָאזָאד ןרעדנא ןופ ןעגנאלראפ יד תעב ןר

 טּפָא ץנאג ,שיאעוורענ טכאמעג םיא טָאה טמא ןייז ףיוא טעברא יד טָא ...קאב

 יפיוא ,רעזייב א טימ טרעפטנעעג ןוא טכיוועגכיילג ןופ טגנערבעגסיורא םיא

 א דיי א טימ ןָאט וצ טָאה ןעמ זא ,טניימעג לָאמ ליפ טָאה ןעמ זא ,טגערעג

 | ,ןסעכ

 רערעדנא ץנאג א ןעוועג םיובנענעט לשרעה זיא ןבעל ןטאווירּפ ןיא

 "נעס לסיב שּפיה א ,םיטניא ,רבח רעטוג א ,ןזָאלעגוצ ,ךעלטניירפ -- שטנעמ

 .ץראה םעראוו א טימ שטנעמ א ,רקיע רעד ןוא לאטנעמיט

 םענייא :ןשטנעמ ייווצ םיא ןיא טעז ןעמ זא ,טכאדעג ךיז טָאה לָאמטּפָא

 א טימ ,לעיציפָא טרעפטנע ןוא ָארויב-ענימג ןיא טציז סָאװ ,ןלעיציּפָא ןא

 וצ ,בוטש ןיא ךיז ייב ןעזעג םיא ןעמ טָאה ןרעדנא ןא ןוא ,סעכ ןוא רעזייב

 יטניירפ -- זיירק ןשיאייטראּפ ןיא רעדָא טפאשלעזעג ןיא ,טניירפ א ייב טסאג
 .ןקידנעלכיימש א ,קיטומטוג ,ךעל

 -כרוד א ןופ רעטקאראכ ןכעלטינשכרודא טימ שטנעמ א ןעוועג זיא רע

 עסיורג ןייק טאהעג טשינ ןוא עיצוטיטסניא רעשידיי א ןיא ןטמאאב ןכעלטינש

 ,םוטכייר ףיוא טשינ ,סעיצאריּפסא עסיורג ןייק טשינ ,ןבעל ןיא סעיסנעטערּפ
 | .ןרעוו וצ טמיראב ףיוא טשינ ןוא דובכ ףיוא טשינ

 סָאוו ,הדע ןייז ףיוא ןעוו ,טייקכעלטינשכרוד ןייז ןסקאוועגרעביא זיא רע

 ךיז טָאה ראטערקעסיענימג סלא ןרָאי ליפ ןופ ךשמ ןיא טנידאב טָאה רע
 .הפגמ רעשיצאנ רעד ןופ קילגמוא עסיורג סָאד טזָאלעגּפָארא

 רע -- לרוג ןייז ףיוא ןלאפעגסיוא זיא עבאגפיוא עשיגארט ערעטיב א

 ןוא טארנדוי ןשיווצ ןאמ-סגנודניבאפ רעד ןייז וצ ןרָאװעג טמיטשאב זיא

 ןעמענרעביא ,ןריט ערעייז רעטנוא טכענ ןוא געט עצנאג ןײטשּפָא :ָאּפאטסעג
 ינאלראפ ןוא ןשינעטכארטסיוא עקיד'הנושמ ערעייז ןטסידאס עדליוו יד ןוֿפ
 | .ןלעטשוצ טנייה ףראד טארנדוי רעד סָאװ ,ןעג

 רעטסערג ןופ טסענ רעד ןיא -- ָאּפאטסעג וצ ךעלגעטיגָאט ןעמוק סָאד

 ןדעי ןסייהעג טָאה ,עלעטש-רעדרעמ ןוא -ביור ,טייקיטשרודטולב ןוא האמט
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 יזֿב עטסערג יה ןייטשסיוא ,קסיּפ ןשיּפלָאװ ןיא .ףיט ּפָאק ןטימ ןקעטש גָאט

 -רעד ןוא םירוסי עקיטסייג ןוא עשיזיפ טאר ,ןעגנוקידיילאב ןוא תונוי

 י- .ןעגנורעדינ

 ןוא םילכאמ עטסשיטסאטנאפ יד :ןלעטשוצ טזומעג םיובנענעט טָאה ץלא

 -ךיק ,לבעמ ,גנוריצ ,סרעטוּפ ,שעוו ,ךיש ,םישובלמ עטסרעייט יד ,ןעקנארטעג

 -ייז רָאנ סָאװ ,ץלא ןוא ןעגנוניוװ ,ןשטנעמ-סטעברא ,סעיצובירטנָאק ,רישעג

 | ,ןטכארטסיוא טנָאקעג ןבָאה סעיזאטנאפ עדליוו ערע
 -- שינערָאװאב א טימ ןקידנע ךיז ןלעפאב-ביור יד ןגעלפ ךעלנייוועג

 .ןדיי ליפ יוזא ןוא ליפ יוזא ןרעוװ ןסָאשרעד ןלעוװ ,ייז ןריפסיוא טשינ ראפ
 -נוסישרעד עכלעזא וצ ןעמוק טשינ לָאז סע ,ןטיהראפ קידנלעוװ ,םיֹובנעגעט

 עטגָאלּפעג יד וצ ןייגמורא רעטקיטייוועצ ,רענעגָאלשרעד א רע טגעלפ ,ןעג

 .בױרדָאּפאטסעג ןטרעדָאפעג םעד ןריסאקנייא ָאטעג ןיא ןדיי

 רעד וצ טלעטשעגוצ ןרָאװעג טשינ זיא ביור רעד זא ,ןדיירסיוא יד טימ

 םילווונמ יד ןבָאה ,טעטילאווק ןטכעלש ןופ ןענעז ןכאז יד זא ,רעדָא ,טייצ

 -פיוא ןעגניווצ םיא ןגעלפ ייז .ןעוועג הזבמ ןוא ןגָאלשעצ טּפָא ןעמיובנענעט

 .טזָאלעגרעביא ןבָאה טניה ערעייז סָאװ ,םייריש יד ןסעוצ

 ץעיװָאּפאטסעג רעד טָאה 1929 רעבמעצעד ןיא : טלייצרעד טנארוויל יבצ

 -עג ןוא ןדיי 100 א קעניר יראטס ןופ רעווקס ןיא ןבירטעגנעמאזוצ לראק

 םוצ טלָאצעגנייא טשינ טָאה ןעמ לייוו ,ןסָאשעגסיוא ןרעוו ןלעװ ייז זא ,טָארד

 טָאה ָאּפאטסעג יד סָאװ ,סעטָאלז טנזױט 20 ןיכ עיצובירטנָאק יד ןימרעט

 -יובנענעט לשרעה ךָאנ טרימראלא טָאה ןעמ .טארנדוי ןפיוא טגיילעגפיורא

 .קידלוש טשינ ןענעז ןדיי יד :לראק חצור םעד טגָאזעג טָאה רעכלעוו ,ןעמ

 סָאד ןעמעננעמאזוצ ןזיוואב טשינ בָאה ךיא סָאװ ,קידלוש ןיב ךיא זיולב

 שטייד רעד .ץראה סָאד טזיולבטנא ייברעד -- .טסיש ךימ ,ןימרעט םֹוצ טלעג

 ןגָאלשעצ טוג ןעמיובנענעט ,ןזָאלעגּפָא ןדיי יד ןרָאװעג טשימעצ לסיב א זיא
 .געט 8 ףיוא ךָאנ טרעגנעלראפ עיצובירטנָאק יד ןוא

 -עג שפנ רסומ ךיז טָאה םיובנענעט יװ ,ןלאפ ליפ ךָאנ טלייצרעד ןעמ

 טקירעדינרעד ןוא ןגָאלשעצ לָאמ ליפ ייברעד ,ןדיי ןעוועטאר וצ ידכ ,ןעוו

 .הנכס ןיא ןבעל ןגייא ןייז טלעטשעג ןוא ןרָאװעג

 טָאה ,ירפ רעד ןיא טסוגױא ןט-22 םעד ,תבש ,ָאטעג ןופ גָאט ןטצעל ןיא

 רע .ָאּפאטסעג ןופ לעפאב ןטצעל םעד טליפעגסיוא ךָאנ םיובנענעט לשרעה
 םינילת יד ראפ גָאטימ ףיוא סקעבעג-סייוו ,ריב ,ןיי'וו ,רעניה טלעטשעגוצ טָאה

 ןייז טימ רע .טפראדאב טשינ ןיוש םיא ןעמ טָאה רעמ .שיט-עיצקעלעס ןופ

 ןייק הדע רעצנאג רעד טימ ןרָאװעג טקישעגּפָא ןענעז ןיז ייווצ ןוא יורפ

 ,עקנילבערט



 סנימלע-תיב יירד ץעלדעש ןיא לָאמַא ןעוועג - 5

 שפנה'ןובשח ןופ געט ןיא ,םינומדק ןופ ןדיי ייב גהנמ רעטלא ןא זיא'ס

 ,יד טימ ןסעומשסיוא ךיז ןוא םלוע-תיב ןפיוא ןייג וצ חורה תוממורתה ןוא

 -העשת א ,טײצרָאי ןופ גָאט ַא ביוא .קעװַא זנוא ןופ קיביײא ףיוא ןענעז סָאװ

 אזא ןפורסיורא טנָאקעג ןבָאה ןטנעמָאמ-סגנומיטש ןוא םיארוניםימי ,באב

 ןופ תוברוח יד ףיוא געט עכעלטע ןעלגָאװ סָאד זא ,אטישּפ א ,טייקידנעווטיונ

 ףיוא ןייג וצ גנאלראפ םעד ןפורעגסיורא ןבָאה םייה רענעגנאגעגרעטנוא רעד

 ,טשינ טסייוו ןעמ סָאװ ,יד ייב ןייז וצ ךעלגעמ טשינ זיא סע ביוא .תֹובָא רבק

 ןבָאה סָאװ ,יד ןכוזַאב שטָאכ ךיז טליוו -- ןעמוקעגניהַא ןיא ןייבעג רעייז ווו

 -ָאה ןוא לארשי-רבק וצ ןעמוק ,לובמ-רעלטיה ןראפ ןבראטש וצ ןעוועג הכוז

 ,סערדא ןא ןב

 רעבורח רעד ןיא טכענ עלא יװ -- טכאנ רעזָאלּפָאלש רעכעלנייּפ א ךָאנ

 טָאה ןוז יד ןעוו ,ןגרָאמירפ א ןיא ,תומולח עטסיוו ןוא עזייב טימ לופ -- םייה

 טניישעג קידהּפצוח ױזַא,ןליפעג ןוא ןעגנומיטש יד וצ טסַארטנָאק ןקרַאטש ןיא

 קעווא רימ ןענעז ,ןעשעג זיא ָאד סָאװ ,ןייגנָא טשינרָאג טלָאװ ריא יו טקנוּפ

 ,סנימלע-תיב יד ףיוא

 -עז ,ףיוה-לוש םייב ןעוועג זיא סָאװ ,םלוע-תיב ןטסטלע םעד ףיוא

 יד ןכוז -- ,תובאירבק ףיוא ןעגנאגעג ןענעז רימ ןעוו ,ןעוועג ןיוש רימ ןענ

 יד ןיא ןרָאװעג ןבירטעג טרָאד ןופ זיא סָאװ ,הדע רעסיורג רעד ןופ ןרוּפש

 ענייז טימ םלוע-תיב רעד זא ,ןיוש ןסייוו רימ .עקנילבערט ןייק ןרעמַאקדזַאג

 -עפָא ןא ןבילבעג זיא טרָא ןייז ףיוא .רעמ ָאטשינ זיא ןרעיומ עטלַא עקימורַא

 טייוו ןבָארג םינכש עקימורַא יד ווו ,טרָא-רקפה ַא ,ץַאלּפ-סגנַאגכרוד רענ

 .ייר רעד טיול ןטייווצ םעד ףיוא ןעגנַאגעג רימ ןענעז .דמַאז

 ןופ טֹרָא סָאד ךיוא זיא ,ףיוה-לוש םייב םלוע-תיב רעטשרע רעד יו

 ןוא ,טָאטש רעד רעטניה ,קירוצ ןרָאי רעטרעדנוה טימ ,לָאמא ןעוועג ןטייווצ

 טרעטיירבעגסיוא טָאטש יד טייצ רעד טימ ָאד ךיוא ךיז טָאה טרָאד יו טקנוּפ
 -רעד טייל עטלא יװ .טָאטש ןטימ ןיא ןבילבעג זיא םלוע-תיב רעד זא ,יוזא
 רָאי טרעדנוה א ןייז ןיוש ףראד -- ןרעטלע ערעייז ןופ טרעהעג -- ןלייצ
 טרעהעגפיוא ןוא טכאמראפ ,ןסָאלשעגּפָא ןרָאװעג זיא םלוע-תיב רעד טניז
 ,םיתמ ןעמענפיוא

 תונכש ןייז ןיא זיא ,להק וצ טרעהעג טָאה חטש רעקימורַא רעד יו ױזַא
 -כערּפ רעד :יװ ,רעגייטש ַא .םינינב עשלהק עכעלטע ןרָאװעג טיובעגפיוא
 -ידיי ןופ ץלָאטש רעד ןעוועג ןרָאי עגנַאל זיא סָאװ ,לָאטיּפש רעשידיי רעקיט
 -ייה ןענופעג טרָאד ןבָאה עדנדייל ןוא עקנַארק רעטרעדנוה וװ ,ץעלדעש ןש
 עשלהק" ןעמָאנ ןטימ טנאקאב ןינב רעד ךיוא יו .םייה עמערַאװ א ןוא גנֹול
 -קרַאמ ןפיוא ןיײרַא-סַאג-ענקנעיּפ ןופ ןגיוצעג ךיז ןבָאה סָאװ ,"ןבלעוועג
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 ןטלַא םעד םורַא טָאה גנוטלַאװרַאפ-טָאטש יד ךיוא .לָאטיּפש םוצ זיב ץַאלּפ
 -אהיסלדנַאה ַא טלעטשעגפיוא ,סעקדוב ןוא ןעמָארק טיובעגפיוא םלוע-תיב

 רַאפ טמיטשַאב ,ןינב-הסיפת ןוא םלוע-תיב ןשיווצ ץַאלּפ ןסיורג םעד ןוא עיל

 -ָארק ןופ רעדליּפעג ןוא למוט ןקידנעטש ןשיווצ ןבָאה ױזַא .קרַאמ-סלדנַאה ַא

 ןוא תורוחס טימ ןלעטש עטגיילעגפיוא ןשיווצ ,לדנַאה-קרַאמ ןוא רחסמ-ןעמ
 טלמירדעג ליטש ,תופוע ןוא ןרעיימ ,לּפָאטרַאק קעז טימ ךעלריפ עשרעיופ

 .ןדיי רעצעלדעש תורוד עכעלטע ףָאלש ןקיבייא רעייז
 -עג רעטייווצ רעד ךיוא זיא ,ףיוה-לוש םייב ,םלוע-תיב רעטשרע רעד יו

 קירעדינ םירבק יד ,ןסקיוועג-םלוע-תיב עשיפיצעּפס יד טימ ןסקאוואב ןעוו
 רעכייוו רעד ןיא ןעקנוזעגנייא-בלַאה תובצמ ענרענייטש יד ,ןזָאלעגּפָארַא
 -יא ןענעק וצ ידכ ,ןעגנערטשנָא טוג ךיז ןפרָאדַאב טָאה ןעמ ,דרע-םלוע-תיב
 -עּפס יד טימ ןעמענ יד -- ןטפירשפיוא עטצירקעגסיוא עטלַא יד ןענעיילרעב
 ףיוא עטיוט ד ןבעג לָאמַא טגעלפ ןעמ סָאװ ,ןלוטיט ןוא םיחבש עשיפיצ
 ,תובצמ ענרענייטש ערעייז

 ענקנעיּפ עצנַאג יד טעמכ ןעגנולשרַאפ טָאה סָאװ ,רעייפ ס'אנוש םעד
 הטילש ןייק טַאהעג טשינ טָאה -- רעניווונייא עשידיי עריא יו ױזַא -- סַאג
 .טרעצרַאפ טשינ ייז ןוא ,לָאטיּפש ןרעביא ןוא ןבלעוועג עשלהק יד רעביא
 ,ןטַאטשרַאװ ןוא ןעמָארק ערעייז טימ ןבלעוועג עשלהק יד ןּפָא ןעייטש ייז
 -עלַאב ,רעמיטנגייא עשידיי עקילָאמא ערעייז טָאטשנָא רָאנ .לָאמַא יו טקנוּפ
 .טײקרַאבקנַאד טימ לופ ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ עדמערפ ,עיינ יז ןיא ןעװעטַאב
 ןופ ןוא .השורי עטכירעגמוא ןא ןבעגעגרעביא ייז טָאה סָאװ ,ןדנעטשמוא יד
 -תיב , : טפירשפיוא יד ןעוועג לָאמַא זיא'ס ווו ,טרָא םעד ןופ ,ןינב-לָאטיּפש
 ראפ לָאטיּפשי-זיירק, :טפירשפיוא עסיורג עיינ א ּפָארא-טיירש ,"םילוח
 .(ינשזַאקַאז יװָאטַאיוװָאּפ לַאטיּפש) "ןטייהקנַארק עקידנקעטשנָא

 ןוא ךיא -- ךרודא ךיז רימ ןכיילש סנטָאש יו ,גָאט-קראמ א דָארג זיא'ס
 טימ ךעלשיט עטלעטשעגסיוא יד ןשיװצ -- רעכוז-םירבק עכלעזא ייווצ ךָאנ
 ןסיורג ןפיוא ןדיי יירד עקיצנייא יד ןענעז רימ ,ךעלריפ עשרעױוּפ ןוא תורוחס
 ענעקאבעג-שירפ יד ןופ ןקילב-קזוח יד ךיז ףיוא ןליפ ןוא קראמ רעצעלדעש
 ןוא םירעיוּפ עשיפרָאד יד ןופ ןגיוא עטצָאלגעגסױא עטאוועמת ןוא סעט'רחוס
 .סעטרעיופ

 א רימ ןפערט יקסנאיָאטנעיוװש-אשטיוועקנעש ןסאג יד ףיֹוא גָאר םייב
 . ,(ןעוועג טשינ טרָאד רעכלעזא זיא ןברוח ןראפ) רעיוט ןטלעטשעגפיוא יינ
 -ייז עלא ןיא םורא ךיז ןקוק ,םיבנג יו ,טקרעמאבמוא ןיירא ךיז ןכיילש רימ
 - -טנא קינייװעניא .טשינ ןענופעג ןוא םלוע-תיב ןקילָאמא ןוכ םינמיס ןכוז ,ןט
 הריד א ןוא ָארויב א ראפ קיטנעק ,קאראב א טלעטשעגפיוא זיא רעיוט ןגעק
 ,סעּפָאש עגנאל עסיורג טלעטשעגפיוא זיא טנעוו-ןאקראּפ יד ייב .רמוש א ראפ
 "יא .ןרער ןוא לגיצ ,סעקוווכאד ןָאטעב ןוא טנעמעצ ןופ סיוא טעברא ןעמ ווו
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 "עג ןסיוטש עסיורג טגײלעגנָא זיא םלוע-תיב ןקילָאמא ןופ חטש ןצנאג ןרעב

 ןסיוטש יד םורא .ןלאירעטאמ-יוב ערעדנא ןוא עלָאמס ,ךלאק ,לגיצ .,ץליה

 דרע יד !דירי א ,ןגעוו ,ןלייצ ,ןטסעמ ,ןייא-ןגייל ,ןּפעלש ,ןשטנעמ ןעייטש

 -אטשעג ָאד לָאמא ןענעז סָאװ ,תובצמ ענרענייטש יד טימ טריקורבסיוא זיא

 -ָאש ןיא טרעטסאלפעגסיוא ןענעז ,םירבק עטכעוושראפ יד ןופ סנּפָאקוצ ןענ

 -ישאמיָאטיױא ייז ףיוא ןרָאפ סע ןוא חטש םלוע-תיב ןצנאג ןרעביא ןגעוו-ייס

 .ןלאירעטאמייוב ןוא תורוחס ענעדישראפ טימ עטנדָאלעגנָא ןרופ ןוא ןענ

 רעטנוא רעטערב ןוא לגיצ ןסיוטש יד ןשיוװצ ךיז ןרעגלאוו תובצמ ערעדנא

 | .ביוטש ןיא סיפ יד
 רוט ןיא ןוא ,סנזייא ,לגיצ ,רעטערב ענעפרָאװעג ןופ ײרעּפאלקעג ןשיווצ

 טױעה ,קראמ ןופ ,ןאקראּפ טייז רענעי ןופ ךיז טגָארט סָאװ ,רעדליּפעג ןוא למ

 ןופ ףיוא-טייג סָאװ ,רעמָאי ןטנייוועגסיוא טשינ ןעמוטש םעד ךיז טכאד ןעמ

 טימ תובצמ עטעדנעשעג עטכעוושראפ ןופ ,םירבק עטעדנעשעג עטכעוושראפ

 -עווש ןוא סיפ עכעלשטנעמ עבָארג ןופ ענעטערטעצ ,תויתוא עקילייה ערעייז

 .סעטיּפָאק עשידרעפ ער
 יד ףיוא ןטפירשפיוא ענעבירעגּפָא יד ןענעייל זיא טפיטראפ ןיב ךיא ןעוו

 -סאלפעגנייא ןענעז סָאװ ,יד ןוא ,סיפ יד רעטנוא ךיז ןרעגלאוו סָאװ ,תובצמ

 רעזנוא ןופ דוס םעד ןייגרעד סעּפע ייז ןופ ןלעוו לָאז ךיא ךיילג קֹורב ןיא טעט

 : עגארפ א ןופ ןסירעגרעביא ןטכארט ןיימ טרעוו ,ןברוח

 ? רעגריב רעד ָאד טכוז סָאװ --

 רעפטנע -- ןעוועג ָאד זיא סָאװ ,םלוע-תיב ןשידיי ןטלא םעד ךוז ךיא --

 .ץרוק ּפָא ךיא

 -אלקס זיולב ָאד ןענעז טציא .ָאטשינ םלוע-תיב ןייק רעמ ןיוש זיא ָאד --

 א רימ טרעפטנע -- ןלאירעטאמ-יוב ראפ ויטארעּפָאָאקיזיירק ןופ סעד

 .טייהנדירפוצ ךס א סיוא טקירד סָאװ ,םינּפ א טימ יוג

 "א טשינ ָאד ךיז טשטנווו ןעמ זא ,טגייצרעביא זנוא טָאה רעפטנע רעד

 -ראפ סָאד רימ ןזָאלראפ ןקילב עכעלמייה טשינ ןופ טיילגאב .רעכוזאב עכלעז
 ,טרָא עקילייה עטכעווש

 יי 44 .----.,44 .-י-----.

 -עבעל , רעד ןעוועג זיא סָאװ ,םעד וצ ,םלוע-תיב ןטצעל םוצ ןעייג רימ
 ,טָאטש ןיא סנימלעי-תיב יירד עלא ןשיווצ "רעטסקיד

 . קורב ןיא עטרעטסאלפעגנייא ,געוו ןיא ןָא ןפערט רימ סָאװ ,תובצמ ליפ יד

 טנאה-רעדרעמ יד טָאה טרָאד ךיוא זא ,גָאזנָא ןא ןעוועג זיא ,ראוטָארט ןיא ןוא
 .ןעוו ,ץראה סָאד טלּפאצ רעטיצ ןיא ןוא ורמוא ןכעלנייּפ טימ ןוא טכיירגרעד

 ּו עטנעָאנ יד ןופ םירבק יד ןפערט שטָאכ ןעמ טעוװ יצ : טכארט ןעמ

 -נאג סָאד ןענאטשעג זיא ןגיוא יד ראפ ןוא טרעיודעג גנאל טשינ טָאה'ס
 :סיורג רעצנאג רעד ןיא דליב עכעלרעדיוש עצ
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 ףיֹוא גנעל רעצנאג ןייז ןיא םלועיתיב םורא ןאקראּפ רעטרעיומעג רעד

 סעּפֹוק ןיא ןפרָאװעגנָא ,טרעטעמשעצ ,טּפאלקעצ טגיל סאג רענלָאקש רעד

 -יטש עזָאלמרָאפ ,עטלשירקעצ ,עטּפאלקעצ ןופ םי א ןעמ טעז ןענאד ןֹוכ .זורג

 עכיוה ןשיווצ ןרעגלאוו ךיז רָאמראמ ןעיורג ןוא ןסייוו ךעלקיטש ןוא רעק

 טעז םלוע-תיב רעד ןעוועג זיא סע סיורג יוװ ,טיירב ןוא טייוו .ןסקיוועג יעדליוו

 -ראפ ןוא ןגיוא ענעפָאלראפ טימ .לגנושזד ןקיכורב-ןייטש ןדליוו ןייא ןעמ

 ןסקיוועג עדליוו ןוא גראווכורב םי ןשיוװצ ןייג ןָא רימ ןבייה רעצרעה עטמעלק

 .םירבק ענעבָארגעגפיא ןופ דמאז ןסייו ףיוא ןָא דלאב ןפערט ןוא

 רעכוז עקיריג ביור ןופ טעברא יד סָאד ןזיא יצ טשינ ןסייו רימ

 יוזא טאלג ןָאטעג ,טעברא ןא זיא סָאד רעדָא ,עטיוט ייב ןייצ ענעדלָאג ןופ

 -על א טנאה רעד רעטנוא ןעוועג טשינ ןיוש זיא סע ןעוו :ןגעוו-הווצמ ןופ

 ערעייז ןיא ןדיי עטיוט טעדנעשעג שטָאכ ןעמ טָאה ,ןדנעש םוצ דיי רעקידעב

 ,ןגערפ וצ ןעמעוו ייב ָאטשינ ? ןרעלקפיוא סָאד ןָאק רעוװ ,םירבק

 יד םילהוא ערעייז ןיא טורעג ןבָאה סע ווו ,טנגעג רעד ןיא ןענעז רימ

 ָאד לָאמא טגעלפ ןעמ זא .תורוד עכעלטע ןופ םייבר ןוא םינבר רעצעלדעש

 -תארי ןטסערג ןופ ליפעג א טימ ןרָאװעג ןעמונעגכרודא ןעמ זיא ,ןייגכרודא

 ןופ רענייב יד טורעג ןבָאה סע ווו ,םירבק יד ראפ ץרא:ךרד ןוא דובכה

 על'יכדרמ 'ר בר רעצעלדעש רעד הרותב לודג ןטמיראב ןלױּפ ןיא ןקילָאמא

 ןייז טימ טכאמעג טמיראב יוזא ךיז טָאה סָאװ ,לארשי בהוא ןסיורג ןופ ,ל"ז

 ןועמש 'ר בר רעד ;1906 ןיא םָארגָאּפ ןופ טייצ ןיא ןדיי ראפ שפנ-תריסמ

 ןוא םכח-דומלת ןסיורג םעד ץעלדעש ןיא בר ןטצעל ןופ ,ל"ז קילאנא בוד

 -"וא ערעייז ןיא טורעג ןבָאה ָאד ;ל"ז גרובצניג בייל הדוהי 'ר דיי ןכעלרע

 ,ל"ז עלעשרעה 'ר יבר רעלאיב רעד :םייבר עטמיראב ןלױּפ ןיא יד םילה
 דוד ןתנ 'ר יבר רעוועשטראּפ רעד ,ל"ז ןושרג 'ר יבר רעוװָאכעלעשז רעד

 -רעה ערעווש ערעייז ןסיגסיוא ןעמוקרעהא ןגעלפ םידיסח רעטנזיוט ,ל"ז
 "וא ערעייז ןופ .ךעלטיווק ןופ לובמ א טימ םירבק יד ןפראווראפ ןוא רעצ

 טשינ וליפא טנעקרעד ןעמ ,ןבילבעג טשינ רכז ןייק זיא תובצמ ןוא םילה

 עטרענייטשראפ ,ענעטערטעצ ערעדנא עלא יװ ,ןגיל סָאװ ,םירבק ערעייז

 .ענעסק.{וואב דליוו ןוא

 -תובצמ יד ןשיװצ ןעניפעג ןוא רעטייוו רימ ןענאּפש טייקידעווש טימ

 -פיוא עטצירקעגסיוא יד טימ רָאמראמ םענעכָארכ?גּפָא קיטש א גראווכורב

 -ייוו גנוגערנָא ןבעגעג טָאה סָאד ."ץעלדעש ןיא ןויצ-ילעוּפ עקניל  טפירש

 -פיוא םעד טימ קיטש א ךָאנ ןעניפעג רימ ןוא חטש םעד ףיוא ןכוז וצ רעט

 -פיוא רעד טימ קיטש א ךָאנ ןעניפעג ןוא רעטייוו ןכוז רימ ."ףסוי, טפירש

 -עגנעמאזוצ רימ ןבָאה רעקיטשיךורב לָאצ עסיורג א ןוֿפ * נשולס,, טפירש

 טלעטשעג טָאה ןויצ-ילעוּפ עקניל עיצאזינאגרָא יד סָאװ ,הנצמ יד טלעטש
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 טפאשרעטעברא רעשידיי רעד ןופ ןובירט םעד ,רע-יפ ריא ןופ רבק ןפיוא

 .ינשולס ףסוי ,ץעלדעש ןיא

 ערעדנא ענעדישראפ טגיילעגנעמאזוצ רימ ןבָאה ןפוא ןכעלנע ןא ףיוא

 םהרבא ןעמָאנ םעד טנעיילעגרעביא ןבָאה רימ ווו ,תובצמ עטקאהעצ רעקיטש

 ךָאנ ןוא (רעטילימ ןשילוּפ ןופ 1920 ןיא ןרָאװעג ןסָאשרעד) ןאּפשנירג

 .ןעמענ עטנאקאב ערעדנא

 עכעלטע ןפָארטעג ךיוא רימ ןבָאה גראווכורב ןופ םי ןסיורג םעד ןשיווצ

 ןענעז ייז יוזא יו ,דוס א זיא סע סָאװ ,עטלייצעג ענלצנייא ,עצנאג תובצמ

 רעטרע ערעייז ןופ ןסירעגסיורא ןענעז ייז .ןלאדנאוו יד ןופ ןרָאװעג לוצינ

 -כעוושראפ יד רעביא דמאז ןוא ךורב ןשיװצ ענעטערטעצ ךיז ןרעגלאוו ןוא

 -יר רודגיבא 'ר :ןעמענ עטנאקאב עכעלטע רעביא ןענעייל רימ .םירבק עט

 ,"טאלבנכָאװ רעצעלדעש, ןופ רָאטקאדער ,ל"ז ןייטשניבור דוד 'ר ,ל"ז לעד

 .ןעמענ עטנאקאב טשינ ןוא עטנאקאב עכעלטע ךָאנ ןוא ל"ז טנארוויל רשא

 -ראּפ-םלוע-תיב ןופ טנאוו רעטרעיױמעג רעד וצ ךיז ןרעטנענרעד רימ

 זיא סע ווו ,רעטעלב עשירפ ףיוא ךיז ןעלקיוו ָאד ןוא ,טייז-חרזמ ןיא ןאק

 סָאװ ,םלוע-תיב לייט רעד :עידעגארט רעזנוא ןופ סיורג יד טנכייצעגפיוא

 ןסקאוואב זיא ,טולב ןטּפאזעגנייא ןופ טייצ עטצעל יד ןרָאװעג טעפ זיא

 םינכש עקימורא יד ןופ טצונעגסיוא רעבירעד טרעוו ןוא זָארג ןטכידעג טימ

 ?ןרעטש ןירעד ייז טעוו רעוו .תומהב ערעייז ראפ דלעפי-עשאּפ א ראפ

 ,םירבק ענעטערטעצ יד ףיוא ןגיוצעגסיוא ךוטסאּפ רעגנוי א ךיז טגיל

 -גרָאז ךיז טפייפ ,ןוז-סגנילירפ רעד ןופ ןלארטש יד ןופ ןעמעראוו ךיז טזָאל

 .ךיז ןעשאּפ תומהב ענייז תעב לדיל א וצ זָאל

 ,דלעפיזָארג םענירג םעד ןופ טימ רעד ןיא ,טייוו טשינ דלאב ןֹוא

 ראפ ןעייטש ןוא וצ ןעמוק רימ .חטש רעקידנור רעסייוו א סיורא-טצנאלג

 ןבָאה ,תועשר ןוא האנש רעדליוו ןופ ןדנוצעגרעטנוא ,טלמונא ווו ,ץאלּפ א

 ךיוא רשפא :טסייו רעוו ןוא ,עטיוט ערעזנוא ןופ םיפוג יד טנערבעג ָאד

 ןגָארטעצ טשינ ךָאנ טָאה טניו רעד ?רעדירב ןוא רעטסעווש עקידעבעל

 זיײװסעקּפוק ,שא עסייוו סָאד ןטָאשעגנָא ָאד ךָאנ טגיל סָאד ןוא .שא רעייז

 טימ ןעמאזוצ טשימעגסיוא ,סנבעל עטנערבראפ ערעייז ךָאנ רכז א ראפ

 ךעלקיטש ןוא רענייב עכעלשטנעמ ,רענייב רעקיטש עטנערברעד טשינ

 ןלױקיץלָאה עטנערבע;סיוא טשינ ןוא ךיש עטנערבעגסיוא טשינ

 -לָאשראפ ןטעקאנ םעד ייב עטמוטשראפ ,עטרענייטשראפ ןעייטש רימ

 "אב ךיז ןליוו רימ ...ןטכארט ...ןטכארט ןוא ץאלּפ-עפ-אדדָאטיױא םענעט

 ןיא טכארטעג ןבָאה סע סָאװ ,םעד טימ ןטכארט ןקיטציא רעזנוא ןיא ןטפעה

 ,טָאג ןגעוו עטנעָאנ ןוא ערעייט ערעזנוא ןייּפ רעטסכעה דעייז ןופ ןטונימ יד

 -יא עקירָאײטנזױט עטנערבראפ ןוא עטעדנעשעג ןגעװ ,טלעוו ןוא שטנעמ

 טייוו טשינ ...ןוא ..ןטרעװ עשיטע עקיביײא עטדערעגנייא יד ןגעוו ,ןלאעד
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 ןבענרעד דלאב ןוא ,טנוה רעצראווש רעטאלדוק רעסיורג א ךיז טזייוואב

 ןכוז ,ןקעמש ,זָארג ןיא ךיז ןגעוואב טניה עטּפאכ עצנאג א .עכעלטע ךָאנ

 ןכאלפ א ןיא ןפערט ןוא גנוטכיר רעייז ןיא ןעייג רימ .שיטניה ןרעטשינ ןוא

 -עדישראפ ןופ ןלײט-רעּפרעק ענעדישראפ ןופ רענייב עּפוק א בורג םענעפָא

 -יק ןופ רענייב ;סיפ ןופ ,טנעה ןופ ,סנבראשיחומ ןופ רענייב :סיורג רענ

 םורא ךיז ןרעגלאוו ,ךעלע'פוע עגנוי ןופ עקניניילק ץנאג םירבא עשרעד

 ןבָאה סָאװ ,טניה עקידנרעדנאוו ןופ ןגָארטעצ ןוא טעשזירגעג ןרעוו ,רקפה

 ןקוק ,ןעמוקנָא רעזנוא טימ ןגיוצעגקירוצ ךיז סָאװטע ןוא ,ןקָארשרעד ךיז

 ,ייז ןרעטש רימ סָאװ ,הזעה רעד רַאפ ,ןגיוא עשיטניה עזייב טימ זנוא ףיוא

 -רָאפ רעטייוו ידכ ,ןייגקעווא ןלעװ רימ זיב ןטראוו ייז ,טשינ רעבָא ןפיולטנא

 | ...הדועס עשיטניה רעייז ןצעזוצ

 ןפרָאװעצ ָאד ןענעז סָאװ ,רענייב עטנקירטעגסיוא יד ףיוא ןקוק רימ תעב

 ענעי ןיא סע טנָאמרעד ,םלוע-תיב ןטכעוושראפ ןופ לָאט םעניילק םעד ןיא

 ןכָאנ ןבָאה סָאװ ,תורוד עקילָאמא ערעזנוא ןופ רענייב סעּפוק עטנקירטראפ

 ףראד ןעמ :ךיז טכארט סע ןוא ,לבב ןופ ןלָאט יד טליפעגנָא ןברוח ןטשרע

 זיא סע יו ,ןביולג ןשיאיבנ ןוא הרובג רעקיטסייג ליפיוזא טימ טלגילפאב ןייז

 ,תושביה תומצע יד זא ,ןביולג וצ ידכ ,לאקזחי איבנ רעד ןעוועג טלָאמעד

 תיחת ןייטשפיוא ןענָאק ךָאנ ןלָאז ןגיוא ערעזנוא ראפ ָאד ןעעז רימ סָאװ

 .םיתמה

 ייב ךיז ןענופעג ןוא ןטייווצ םוצ ץאלּפ-הטיחש ןייא ןופ ןענאּפש רימ

 -נוה ראפ טנאוו-עיצוקעזקע ןא ראפ טנידעג טָאה סָאװ,ןאקראּפ לייט םעד

 זיא ָאד .ריע-ינב ענעמוקעגמוא ערעזנוא ןופ רעטנזיוט רשפא ןוא רעטרעד

 -רעטרע ,ךעלבירג ןוא ךעלגרעב טימ לופ ,ענעבָארגעצ-שירפ א ךָאנ דרע יד

 -עג ןבָאה סע יוװ ,טקנוּפ דרע יד יז טלּפאצ טירט א ןלעטש םייב .ךייוו זייוו

 ןיא ןרָאװעג טרעדיילשעגניירא ןענעז סָאװ ,סנבעל ענעטינשראפ יד טלּפאצ

 טכיש םעניד םעד ךרוד .ןבָארג טזומעג ןיילא ךיז ןבָאה ייז סָאװ ,םירבק יד

 עטקינייּפראפ ערעייז ןופ ןדלאפ יד ךיז ןעעז ,וצ םיוק ייז טקעד סָאװ ,דרע

 ןוא ,םונהיג ירודמ-העבש עלא ןיא ןרָאװעג טרעטיילעג ןענעז סָאװ ,םיפוג

 ...ליפ יוזא ,ןדלאפ-םירבק יד ,ליפ יוזא ןלייצרעד ייז

 טייטש סָאװ ,טנאוו עמוטש יד טלייצרעד ,דרע יד יװ ,רעמ ךָאנ ןוא

 ןָא -- ךָארב רעזנוא ןופ סיורג יד ,םישודק עטקיניײּפראפ יד ןופ סנּפָאקוצ

 ,ןליוק יד טלגָאהעגנָא טנאוו רעכעלקילגמוא רעד ןיא ,ריא ןיא זיא לָאצ א

 "נוא ןופ םיפוג עטרעכעלעגכרודא יד ןופ ןעגנורּפשעגּפָא ריא ףיוא ןענעז סָאװ

 ייילב יד ףיט טרָאד ןקעטש ייז .רעדירב ןוא רעטסעווש עטקינייּפראפ ערעז

 עקידרעייפ עקידעבעל יװ ,ןוז רעד ןגעקטנא סיורא ןצנאלג ןוא ןליוק ענרע

 טּפאלקעגנָא רָאנ ךיז ןבָאה ערעדנא .הבצמ רעגנאל רעסיורג א ףיוא תויתוא
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 ןוא ןלאפעגּפָארא ,ךעלבירג עניילק ריא ןיא ןבָארגעגסױא ,טנאוו רעד ןיא

 .ןזָארג-םלוע-תיב יד ןשיווצ םורא ךָאנ ךיז ןרעגלאוו

 -קע רעמוטש רעסיורג רעד ןופ ּפָארא רימ ןענעייל ןטפירשפיוא ךָאנ ןוא

 -עג ָאד ןבָאה סע סָאװ ,ןטפירשפיוא יד ןענעז סָאד -- טנאוו-הבצמ-עיצוקעז

 -וקעגמוא ָאד ןענעז סָאװ ,םירוהטו םישודק יד טולב ןגייא רעייז טימ טנכייצ

 .טגאוו רעד ייב ןעמ

 :ענעבילבעגנבעל יד ןלייצרעד סע ןוא

 רעצעלדעש יד ןעוו ,ָאטעג ןסיורג ןופ עיצאדיווקיל רעד ךָאנ געט עכעלטע

 -יילק ןיא ןענעז ,עקנילבערט ןייק טריטרָאּפסנארטּפָא ןיוש ןעוועג ןענעז ןדיי

 לטשער עניילק סָאד טסערּפעגנעמאזוצ ןענופעג ךיז ןבָאה סע ווו ,ָאטעג םענ

 -סיורא ןוא רעדרעמ עדנאב א ןיירא -- הדע רעצעלדעש רעד ןופ

 -עג ,ןענופעג טרָאד ךיז ןבָאה סָאװ ,ךעלדיימ ןוא ןעיורפ קיסיירד ןעמונעג

 -ראפ סָאד ןקאּפ ןוא ןריטרָאס ןלָאז ייז ,ָאטעג ןטקידיײלעגסיױא ןיא ייז ןבירט

 .ןגעוו םינילת יד ראפ ,ייז ראפ סטוג-ןוא-בָאה עשידיי עטריבאר ןוא ענעזָאל

 רעוו ,לדיילק א רעװ ןגיוצעגפיורא ךיז ףיוא ןעיורפ יד ןבָאה טעברא רעד ייב

 -יטפראדאבטיונ יד ראפ ןלייטראפ וצ סָאד ידכ ,שעוו לקיטש א רעוװ ,לטנאמ א
 יד ןופ ןילת:-טּפיוה רעד ןעמוקעגנָא זיא םעד ףיוא .ָאטעג םעניילק ןיא עק

 רע טָאה ,"ןכערבראפ, סָאד ןלעטשטסעפ ןכָאנ .שיבאפ -- ןדיי רעצעלדעש

 עכעלקילגמוא יד ןבָאה םינילת-ףליהעג יד .ןעגנערבוצמוא ןעיורפ יד ןליופאב

 ןיא הסיפת א ראפ טנידעג ןבָאה סָאװ ,ןבלעוועג-לוש יד ןיא טראּפשראפ

 "א סנ א ךרוד ךיז טָאה -- רָאטקעּפס רתסא -- רָאנ ענייא ןענאוו ןופ ,ָאטעג

 טנעה ענעדנובעג טימ ןענעז ןעיורפ קיצנאווצ ןוא ןיינ עלא .ןגירקעגסיור

 ןיילא ןרָאװעג ןעגנוווצעג ,םלוע-תיב ןפיוא ןרָאװעג טריפעגּפָא ןטניה ףיוא

 רעירפ ,טנאוו-עיצוקעזקע רעד ייב ָאד ןוא רעבירג-םירבק ןבָארגוצסיוא ךיז

 .ןסָאשרעד רעהכאנ ,ןרָאװעג טריטרָאט ןוא טקיניײּפעג ,ןגָאלשעצ

 :ןעמענ ערעייז ןענעז סָאד

 ןרעטסעוװש ייווצ ,הנח שזרַאקעיּפ ,הרש שטיװָאקלבַאי ,עשזור יודנאל

 -דנעהרעדעל ,הרש שיפבלעג ,ןאמייוו-רעטסרעפ ,הרש ןייטשקאוו ,עװאלָאטס|

 ,קינװָאדַאימ-ןייטשנעזלעפ ,הוח ןייטשנעזלעפ ,עדלָאג גנירדלָאג ,עטנעי רעל

 -לָאדאכוס ,הרש דלַאוװנירג ,ןיײטשנָארב ,לטיג שזרַאמַארק ,הנח שזרַאמַארק

 -נעזלעפ ,לחר ןַאמרעקוצ ,הכרב ןַאמיײנ-ַאקסנישודַאר ,(ןמחנ ןופ יורפ) יקס

 ,עביוט טַאלבלעּפע ,לחר רעמענייא ,הרש רערעלניילק ,לחר ןאק ,הקבר ןייטש

 .ַאקצינראק ,לרעּפ קַאביר ,ַאינוינ ןייטשנעזלעפ ,רתסא ַאקסנילעשיק

 ףיוא לווָאט-קנעדנָא ןא ףיוא טצירקעגסיוא טשינ ןענעז ןעמענ ערעייז

 טינ טמוק םירבק ענעלאפעגנייא עמערָא ערעייז וצ .טנאוו-עיצוקעזקע רעד

 סָאד זיולב .שידק א ןגָאז רעדָא ,למילב א ןצנאלפראפ ,רערט א ןזָאל רענייק

 -עזקע רעד ןופ ןבראק יד ןיא טנקורטעגנייא זיא סָאװ ,סרעייז טולב עצראווש
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 עגנוי ערעייז ןסירעגרעביא ןבָאה סָאװ ,ןליוק ענרעיי ;ב יד ןוא טנאוו-עיצוק

 רעד ןופ ּפָארא ןעיירש ,םירבק ענעזָאלראפ ערעייז רעביא ןכאוו -- סנבעל

 ! המקנ וצ ןפור ןוא ןקעוו ,ןענָאמ ,טנאוו רעכעלקילגמוא
 44 2 י-:13 יי

 םעד ייב ןעוועג דנזעוװנָא זיא סָאװ ,תודע רעקידעכעל רעקיצנייא רעד

 קַאטַא-ץרַאה ַא ןעמוקַאב טָאה ,יקסווָאכולג קינװַאל רעד ,טקא ןכעלרעדיוש

 .ןברָאטשעג םורַא געט עכעלטע ןיא זיא ןוא
 א ר.

 ןיוש רימ ןפערט ,םלוע-תיב ןטכעוושרַאפ ןפיוא ןעלג';וו ןקידרעטייוו ןיא

 ןענעז סָאװ ,םישודק קילדנעצ עכעלטע ןופ רבק-רעדירב עטשרע סָאד ןָא

 -עז סָאװ ,ןדיי עכעלטע -- טנגעג ןופ ןקע ענעדישרַאפ ןיא ןפרָאװעצ ןעוועג

 -עגנעמַאזוצ ייז ןבָאה ,סרעקנוב עשידרערעטנוא ןופ סױרַא גנַאל טשינ ןענ

 .לארשי רבק וצ טכַארבעג ןוא ,ןבילק

 ,סעקשַארומ ןופ טסענ ַא ףיוא ןָא רימ ןפערט ,טרָא סעד ןופ טייוו טשינ

 ןשינעפעשַאב עשיגרענע עניילק יד יו ,האנק טימ ןקוק ןוא ּפָא ךיז ןלעטש רימ

 ןטלַאּפש-דרע עלָאמש יד ךרוד סױרַא ןוא ןיײרַא ןכירק ,יירפ ױזַא ךיז ןנעװַאב

 עזייב ןייק !ןשינעפעשַאב עכעלקילג .סרעקנ.ב עשידרערעטנוא ערעיײיז ןיא

 ,סנבעל עמערָא ערעייז ךָאנ טשינ ךיז ןגָאי רעסערפ-ןשטנעמ עדליוו ןוא טניה
 ,ערעזנוא ךָאנ טגָאיעג ךיז טָאה'מ יו

 -תונכש םוצ טנעָאנ זיא סָאװ ,םלוע-תיב ןופ טייז רעד ןיא וצ ןעמוק רימ

 ףיוא האנק טימ רעבירא רימ ןקוק ןיהא ךיוא .שזראטנעמצ ןכעלטסירק ןקיד

 ןעייטש סָאװ ,תובצמ-םימלצ ,ןעייר עטלעטשעגסיוא-שירטעמיס ,עכיילג יד

 ןיא טנעקרעד ןעמ .ןעמולב ןוא סנירג טימ עטקעד!ב םירבק עלופ יד ייב

 ,ץרַאה ַא ךיז ךָאנ ןזָאלעג טָאה ,ָאד טור סָאװ ,רענייא רעדעי זַא ,םירבק יד

 ןא טינק טָא .קנעדנָא ןייז ראפ טגרָאז סָאװ ,טנאה עטראצ א ,טקנעב סָאװ

 ליטש טעשטּפעש ןוא רבק ַא רעביא ןצרַאװש ןיא ןָאטעגנָא ,יורפ ערעטלע

 ידיימ עגנוי ייווצ ןענעז טָא .ָאד טור סָאװ ,םעד ןופ המשנ רעד רַאפ הליפת א

 עטייווצ יד ,ךעלמילב םיא ףיוא טצנַאלפ ענייא ,רבק רעדנַא ןַא רעביא ךעל

 ...ךָאנ ,ךָאנ ןוא ,רעסַאװ לדנעק ַא טימ טסיגַאב

 ,תובצמ עטקַאהעצ יד וצ ,םלוע-תיב ןץ'בורח םוצ קירוצ םוא ךיז ןרעק רימ

 ךיז ןרעגלַאװ סָאװ ,רענייב יד וצ ,םירבק עטעדנעשעג ענעטערטעצ יד וצ

 -ודק ערעזנוא ךָאנ ןבילבעג ןענעז סָאװ ,שא סעקּפוק יד וצ ,רקפה םורא ָאד

 ןופ ןוא .טגעוו-םלוע-תיב יד ףיוא טולב ןצרַאוװש ןטנקירטרַאפ םוצ ,םיש

 רעקידיתועשר רֹעד רַאפ הללק עטסיוװ ַא ,הללק ַא סױרַא ךיז טסייר ןצראה

 ,דרע רעד רַאפ ,רעדנוזַאב ןוא ,רוטַאנ ריא טימ ,ןשטנעמ עריא טימ טלעוו

 ךיוא רָאנ ,עקידעבעל ערעזנוא רַאפ רָאנ טשינ ,טשינ טרָא ןייק טָאה סָאװ

 .עטיוט ערעזנוא רַאפ טשינ



 ץילדשב האושה ירופיסמ

 םייחה תיב רמוש ירצונ
 חבזה םוקמ יל הארה
 םימכ תועמד וגלז ויניע
 .חבטו דושב ארונה רכזל

 םימיל הריעצ השא יתאצמ םש
 הירוה רבק לע תחפיתמ
 םימורמל האשנ רמ דפסמ
 .היניעל וקנחנ הפ הירוה לע

 ירצונה יל רפיס

 םיקנויו םיללוע תורענו םירענ
 תונידע םישנו םימכח םישנא
 םייחה תיב לא וידחי ובחסנ
 .תונושמ תותימב ותמוהו וניע

 שפנ תרמו הבוזע השא
 היתועורזב תקבוח הכרה התב
 שפר םוקמל יצאנ הבחס
 .היניע יתש תא רקד ןודיכבו

 היומדב הארקו הדליה החנג
 הקותמ אמא ,אמא ,אמא
 היפ םתסו יצאנ רבע
 .הקונח ,העוג הדליה התמ
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 הלעמ יפלכ םירבד חיסא אל
 עשר לדחי אל םירבד בורב
 הלאשה ןורתפ עדוי ימ לבא
 .עשּפמ םיפח םיללוע ודמשנ המל

 תולאשה לכל הבושת 'ה יכרד םירתסנ
 .תולעל ענמנה ןִמ םורמל ,םניבהל םדמלל

 לדיר שינומ





 א

 'רבק וצ ןעגנערב הטילּפה תיראש יד טימ ןאמדלַאג לטנָאי
 ןדיי עטרימוהסקע לאושי

 עטגנערבעג"הרובק וצ יד ןופ ןייטש-לָאמקנעד םייב הטילפה-תיראש יד

 ןטעלעקס ןוא רענייב



 שידק ןגאז ןדיי ענעבילבעג-ןבע

 ךיּפסמ ןיא לעדיר שינָאמ

 א

 תומשנ ריכזמ ןזיא וועל החמש



 ןטעדנעשעג ןוא ןיּכוױה ןפיוא טלַאפ קילב-סגנונעגעזעג רעטצעל רעד
 גרַאװכורב-ןייטש ןוא -לגיצ ןופ גרַאב ןקיזיר א ייב יו עז'כ ןוא םלוע-תיב

 םֹייּב -- טעטימָאק ןשידיי ןופ עטלעטשעגּנָא -- רעטעברַא טקיטפעשַאב ןענעז

 טערָאֿפ טרָא רעדנַא ןַא ףיוא :ןַאקרַאּפ ןטּפַאלקעצ םעד ןלעטשפיוא-קירוצ

 -עגפיוא ןטישרַאפ טימ -- ןברוח ןופ ןלייט ערעדנַא ןשיווּפָא םייב ךיז ןעמ

 ןביולקפיונוצ טימ :תּובצמ עטּפאלקעצ ןלעטשפיוא טימ ;םירבק ענעבָארג
 טימ טעטימָאק ןפיוא ןָא טמענ סורדרַאּפ ַא ןוא ,דענייב עקידנרעגלַאומורַא

 סָאד טשלנ טכעוושרַאפ !ּפָא-טזָאל :ןעיירשסיוא ךיז טליוו סע ,רעטעברַא יד

 !טשיגרָאג טרירוװָאטסער !טייקיטעטליוװ רעּכעלניײלק רעייא טימ קילגמוא

 ךָאנ לָאמקנעד רעטסקיסַאּפ רעד זיא ,זיא רע יוװ ױזַא ,םלועיתיב רעבורח רעד

 עקיטפניק יד רַאפ ןעמ ףראד ןטיהפיוא ; הדע רענעטינשרַאפ ,רעבורח רעד

 עיצַאזיליויצ רעכעלטסירק ןופ קרעװ סָאד -- לָאמקנעד:ךורּב םעד תורוד

 ָאד ןליפ סָאוװ ,רענייב עכעלשטנעמ עסייוו עטנקירטעגסיוא יד ןוא ,קיטע ןוא

 קיביײא ןלָאז ,םירבק ענעבָארגעגפיוא ענעּפָא יד טימ ןעמַאזוצ ,ןלָאט יד ןָא

 ןברוח סעד ןעניײװַאּב ןרעהפיוא טשינ רעליימ ענעּפָא יו ןוא ,ןפָא ןביילב

 !תורודה לכ ףוס דע
 ,-י--:.38 ,..,::45 =

 ןוא ץבורח םעד רימ ןזָאלרַאפ רעצרעה עטקיטייוועצ טימ ענעכָארבעצ

 ףיוא קירוצ סָאד ףרַאװ ,זָארג לטניב ַא סיוא סייר'כ .םלוע-תיב ןטעדנעשעג

 ןּבָאה סָאװ ,יד ןרעוװ ןסירעגסיוא ןלָאז יוזא :ייברעד גָאז ןוא ,ךיז רעטניה
 ! קלָאפ ןיימ ןסירעגסיוא

 עכעלטע יד ןגױװַאב ןוא ןָאטעגיזָאלב ןטכייל ַא טָאה לטניוו"סגנילירפ ַא

 עטלייצעג יד -- םלוע-תיב ן'בורח ןופ גנַאגנײרַא םייב ןעייטש סָאװ ,רעמייב

 -רעטעלב ןליטש רעייז ןופ .דנַאש ןוא ךָארב רעזנוא ןעזעג ןבָאה סָאװ ,תודע

 ...אבר הימש שדקתו לדגתי ןופ רענעט עקיד'מוּתי יד ךָאנ זנוא ןעייג שיורעג



 ץעלדעש ןיא עיגָאלָאריטרַאמ רעטירני ןופ סעטַאד .8

 ןשטייד יד :ירפ קיטשרענָאד ,(ט"צרת לולא ג"כ) 1939 רעבמעטּפעס רעט77;}
 -יא לעיצעּפס ,ץעלדעש ףיוא ףירגנָא-טפול רעייז ןביױהעגנָא ןבָאה
 -ספה עניילק טימ ,טָאה גנורידראבמָאב יד .ןסאג עשידיי ,יד רעב
 -עז געט יד ןיא .טכאנייב (11.9.39) קיטנָאמ זיב ןטלאהעגנָא ,תוק
 .ןדיי סנטסרעמ ,ןָאזרעּפ טנזיוט ייווצ זיב ןעמוקעגמוא ןענ

 -ראב ןופ ןבעל עטעקאנ סָאד ןעוועטאר קידנלעװ :1929 רעבמעטּפעס ,רעטיפ
 גנורעקלעפאב עליוויצ עצנאג יד טעמכ זיא ,ףירגנָא-טפול ןשיראב = |

 ןעגנוניױוװ ערעייז רקפה ףיוא קידנזָאלרעביא ,טָאטש ןופ קעווא
 ןיא .ןעמאלפ ןיא ןענאטשעג זיא טָאטש יד .סטוג ןוא בָאה טימ
 -עגנָא רעפרעד עקימורא יד ןופ ןענעז והבו והת ןופ טייצ ןשיווצ
 ןוא ןעגנוניוו עשידיי יד טריבַאר ןוא םירעױּפ תונחמ ןעמוקעג

 .ןטפעשעג

 יד ןענעז טכאנייב קיטנָאמ (ט"צרת לולא ז"כ) 1929 רעבמעטּפעס רעט'1

 .ץעלדעש ןייק ןיירא סעדרָאה עשטייד

 ןשטייד עדנאב א .(הנשה שאר גָאט רעטשרָע) :1929 רעבמעטּפעס; ךעט-14-
 לסיב א טנוװאדעג ןבָאה סע ווװ ,לוש יד טלגנירעגמורא ןבָאה
 קידנסײרּפָארא ,חצר תוכמ ןגָאלשעג ןוא קינייװעניא ןיירא ,ןדיי
 ךרוד ןעגנורּפשעג ןענעז סָאװ ,יד וצ ןסָאשעג ןבָאה ייז .םיתללט יד

 טכאנ עצנאג א .ןרָאװעג ןסָאשרעד זיא ןיבור ףסוי .רעטצנעפ יד |
 -פעשעג ןוא רעזייה עשידיי ןיא טריבאר ןשטייד סעדנאב ןְבָאה
 יז טּפעלשראפ ןוא רעזייה יד ןופ ןשטנעמ ןעמונעגסיורא .ןט
 .רעגאל-עיצארטנעצנָאק ןיא ווָארגּנעװ ןייק

 -עג ,טָאטש יד ןסָאלשעגּפָא ןבָאה ןשטייד יד :1929 רעבמעטּפעס רֶעט "8

 ןופ רענעמ עלא ,רעזייה ןוא ןסאג עלא רעביא עוואלבָא ןא טכאמ

 ןרעוו ייז .הסיפת ןיא ןבירטעג ןוא ןטלאהראפ ןרעװ ןָא רָאי 4
 ,תעל-תעמ ייווצ ןטלאהעג טרָאד

 ךיוא לייט א ,ןדיי ,רענעמ ענעטלאהראפ עלא :1929 רעבמעטּפעס רעט"0

 א ןיא ןבירטעג ןרעוו ןאמ טנזיוט ןעצ ןופ לָאצ א ןיא ,ןטסירק

 -נעצנַאק ןיא ווָארגנעװ ןייק ּפעק עטזיולבטנא טימ ,שראמ-דנאש

 ,רעגאל-עיצארט
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 ,ןשטנעמ 25 ןופ טארנדוי א ןפאש וצ ןלעפאב ןשטייד יד .א :1929 רעבָאטקָא
 ןשטייד יד ןופ לעפאב א ןעמוקאב טארנדוי רענעפאשעג רעד .ב
 .עיצובירטנָאק סעטָאלז טנזיוט ןעצ ןלָאצאב וצ

 ןוא לוש ןיא ךיז ןסירעגניירא ןשטייד עדנאב א :1939 רעבָאטקָא עדנע

 ,תורות-ירפס יד שדוק ןורָא ןופ ןפרָאװעגסױרא ,שרדמה תיב ןיא

 ,סיפ יד טימ ןטערטעג ןוא זייוורעקיטש ןסירעג

 ערעטייוו ןלָאצאב וצ לעפאב א ןעמוקאב טארנדוי רעד :1939 רעבמעצעד
 ,עיצֹובירטנָאק סעטָאלז 0

 ןדנוצעגרעטנוא ןשטייד יד ןבָאה טכאנ ןטימ ןיא : 1929 רעבמעצעד רעט'4
 ןוא טירבעגּפָא ןדיי ליפ ןרעוו ייברעד .שרדמה תיב ןטימ לוש יד
 ,ןרָאװעג טנערבראפ דיי ןייא .טעדנוווראפ

 ןלָאצאב וצ לעפאב א ןעמוקאב רעדיו טארנדוי רעד :1940 רעבמעווָאנ
 .סעטָאלז 100.000 ןיוש לָאמ סָאד .עיצובירטנָאק

 -עג ןשטייד עטעשויעצ עדנאב א (תועובש גָאט רעטשרע) :ינוי רעט'2

 רעד ןרָאװעג ןסָאשרעד ,טָאטש ןיא ןדיי רעביא געיעג א טכאמ

 ,ץרעה ןימינב רחוס ןזייא

 -יוט 100 ןלָאצוצניײא לעפאב א ןעמוקאב רעדיוו טארנדוי רעד :1941 ץרעמ
 ,עיצובירטנָאק סעטָאלז טנז

 -עגכרודא טָאה ץעלדעש ןיא רעטילימ עשטייד סָאד :1941 ץרעמ רעט"-3
 "אר ןבָאה ייז .געט יירד טרעיוד סָאװ ,ןדיי ףיוא םָארגָאּפ א טריפ
 ןרָאװעג ןסָאשרעד ןדיי סקעז ןענעז ייברעד .טרעדנילפעג ןוא טריב
 -לוזער א ןעוועג זיא סָאד .טעדנוווראפ ןרעוו טרעדנוה ךרעב ןוא
 טרעהעג ןעמ טָאה קעניר יראטס ףיוא :עיצאקָאװָארּפ א ןופ טאט
 ,ןסָאשעג ןדיי ןבָאה סָאד זא ,טגָאזעג ןבָאה ןשטייד .סָאש א

 ןקראטשראפ דנאלסור ףיױא ןשטייד יד ןופ לאפנָא ןטימ :1941 ינוי עדנע
 -רָאװעגסיױרא זייוונסאמ ןרעװ ייז .ןדיי ףיוא סעיסערּפער יד ךיז
 .תוריד ערעייז ןופ ןפ
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 ךעלטנפעראפ טרעו סע (א"שת באב העשת ברע) :1941 טסוגױא רעט'1

 .ָאטעג א ןיא ןדיי רעצעלדעס יד ןסילשוצנייא ;נונדד-ָאראפ א

 -יורג סָאד ןרָאװעג ןסָאלשעגּפָא (ב"שת רוּפכ-םוי) :1941 -עבָאטקָא רעטד1

 :טייז רעטכער רעד ןופ ,ןסאג יד ןעמונעגמורא טָאה סָאװ ,ָאטעג עס

 -עלעסָאא קערעב ,קעניר יראטס ,(ענלאטיּפש) ָאגעיקסווָאנאכָאק

 ,עטסוּפ :טייז עקניל .עווָאדנאס זיב ,יאמ רעטשרע ,אלאמ ,שטיוו
 -ָארב ,(עוװָאקטאי) עווָאגראט ,(עװָאטקעּפסָארּפ) אשטיווָאנאלסא

 ןקראטשראפ ָאטעג סָאד ןסילשּפָא ןכָאנ .עינַאלב ,עווָאּפָאקָא ,ענראוו

 -רעטש יד ךיז טרעסערגראפ סע ,ןטייהקנארק עשימעדיּפע יד ךיז

 ,טייקכעלב

 ןלעטשוצוצ טארנדוי םעד טרעדָאפעגפיוא ןשטייד יד :1941 רעבמעצעד
 ךיז ןענופעג סָאװ ,ןעגנוטעבראסיוא-ץלעּפ ןוא סרעטופ עלא ייז
 .ןדיי ייב

 ןופ עיצובירטנַאק א ןדיי יד ףיוא טגיילעגפיורא ןט ייד יד :1942 ראונאי

 .שדוח א סעטָאלז טנזיוט טרעדנוה

 ןּפעלשראפ ,ןדיי ןעצ ןּפאכ ןשטייד יד (ב"שת םירוּפ) :1942 ץרעמ רעטיג

 ןופ לעפאב א טול (ץעלדעש ןבעל ףרָאד א) יקצאל-קאטס ןייק ייז

 ןסָאשרעד ייז ןרעוו טמא-סטעברא םייב טאר-סגנוריגער ןופ ףעש

 טארנדוי רעד .ןטעברא טלָאװעג טשינ ןבָאה ייז זא ,דיירסיוא ןטימ

 -ייד יד זא ,גנוכאמטנאקאב א ןכעלטנפעראפ וצ ןעגנוווצעג טרעוו

 ןעצ יד ןעגנערבמוא ןופ ןיד-קסּפ רעייז ןוא טכע-עג ןענעז ןשט

 ,רעטכערעג א זיא -- ןדיי

 -ךאפ ענעדישראפ ןלעטשוצוצ טארנדוי ןופ ןרעדָאפ ןשטייד יד :1942 ינוי

 -לעטשעגוצ יד .םירישכמ-סטעברא ןוא ןענישאמ ערעייז טימ טייל

 טָאה רעטעּפש .ןרָאװעג טקישעגקעווא ווויץעגרע ןענעז ןדיי עט

 -יימ ןייק טריטרָאּפסנארטּפָא ייז טָאה ןעמ זא ,טסווורעד ךיז זעמ

 . ,ןטכינראפ םוצ קענאד

 ןבָאה ייז זא ,דיירסיוא ןטימ ,ןדיי ןציירד ןריטסערא ןשטייד יד 2 ילוי

 יד ןרעוו געט עכעלטע .טעברא רעד וצ ןייג ןופ טיירדעגסיורא ךיז

 ןיא קירוצ ייז ןעמ טריפ ךָאנרעד ,טסערא ןיא טקיניײּפעג ןדיי
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 ,ןסָאשרעד ייז ןרעוו לריטרָאטעג ןכרוד גנאגניירא םייב ןֹוא ,ָאטעג

 ןסיורג ןופ עיצאדיווקיל -- (ב"שת לולא 'ט ,תבש) :1942 טסוגױא רעט"-2
 טלעטשעגמורא ָאטעג עסיורג סָאד זיא טכאנ רעד ןטימ ןיא .ָאטעג

 ןיא .ןטנאיצילָאּפ עשילוּפ ןוא רעניארקוא ,ןשטייד טימ ןרָאװעג
 .םלוע-תיב ןטלא ןפיוא ןבירטעגסיורא ןדיי עלא ןרעוו ירפ רעד
 סָאד ןפאשעג .עיצקעלעס יד טריפעגכרודא טרעו גָאט ןבלעז םעד
 -ָאקָאס :ןסאג יד ןופ קע-יירד ןיא ?ָאטעג עניילק , ענעפורעגיוזא
 .עווָאגראט--אשטיווָאנאלסא---רעווָאל

 .עיצאטס-ןאב רעד וצ תונברק יד טריפעגּפָא :1942 טסוגױא רעטד-כ

 יד ןיא תונברק יד ןדָאלראפ סָאד ןביױהעגנָא ךיז :1942 טסוגױא רעט"4
 -25 םעד ,גָאט ןטייווצ םעד ךיוא ןטלאהעגנָא טָאה סָאד .ןענָאגאוו

 -גארטּפָא ןענעז ןדיי עלא זיב (קיטסניד ןוא קיטנָאמ) טסוגױא ןט
 .עקנילבערט ןייק ןרָאװעג טריטרָאּפ

 ןשטייד עדנאב א .לָאטיּפש-ָאטעג ןופ עיצאדיווקיל :1942 טסוגױא רעט'4
 טנאדנעמָאק-טָאטש ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ,רעניארקוא טימ
 ,סאג עגולד ףיוא לָאטיּפשיַָאטעג םעד טרעגאלאב ןבָאה ,שיבאפ
 ערעייז ןיא (ןָאזרעּפ טרעדנוה ךרעב) עקנאדק עלא ןסָאשעגסיױא
 -קָאד יד .ךעלרעדניק ענעריובעג סָאװ-רָאנ ןעצ ייב ךיוא יו ,ןטעב
 -לָאטיּפש רעצנאג רעד ןוא רעטסעווש-ןקנארק ,רעשדלעפ ,םיריוט
 .ןסָאשרעד ןוא -- ףיוה ןפיוא טריפעגסיורא ןרעוו לאנָאסרעּפ

 -יירד ןעמונראפ ןבָאה ןשטייד יד (ב"שת לולא ג"י) :1942 טסוגױוא רעט"-6
 -רָאס וצ :ָאטעג ןטקידיילעגסיוא ןיא טעברא וצ ןעיורפ עגנוי קיס
 -ראפ .סטוג ןוא בָאה עשידיי עטבױרעגנָא סָאד ןקאּפראפ ןוא ןריט
 -תיב ןפיוא טריפעגּפָא ןעיורפ יד ןרעו טעברא רעד ךָאנ טכאנ
 .ןסָאשרעד ןוא -- טנאוו :( ייב טלעטשעגסיוא ןרעו ייז וו ,םלֹוע

 םעניילק ןופ עיצאדיווקיל (ג"שת ולסכ ז"ט) :1942 רעבמעווָאנ רעט'5

 .יקראב-עשנעג ןייק טריפעגרעבירא ןדיי עטראּפשראפ יד .ָאטעג

 .(תושפנ 2000 ןופ ךרע ןא)

 ןרָאװעג יקראב עשנעג זי טכאנ רעד ןטימ ןיא :1942 רעבמעווָאנ דעט"28
 עשיליוּפ ןוא רעניארקוא ,ןשטייד ןופ טייק א טימ טלעטשעגמורא
 .ייצילָאּפ
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 ןֹופ ןדיי 3000 עטצעל יד (ג"שת ולסכ א"כ) :1942 רעבמעווָאנ רעט'0
 םוצ יקראב עשנעג ןופ טריפעגּפָא ןרעו טנגעגמוא ןוא ץעלדעש
 -סנארטּפָא ןוא ןענָאגאוו יד ןיא טקאּפעגניירא ןרעוו ייז ווו ,ןאב

 .עקנילבערט ןייק טריטרָאּפ

 -ןדיי -- ץעלדעש ןפָארטעג ןיוש טָאה רָאי עיינ סָאד :1943 ראונאי רעטינ



 ןעמענ ןופ לטעצ-רוז
 :ךוב ןיא טנַאמרעד ןרעוו סָאװ

 א

 ,27,.51 -- לאומש המלש לענאבראבא

115, 124, 138 

 162 ,34 -- קעינעה רעלדא

 172 -- בר ,המלש ןייטשנכייא

 66 -- ןתנוי ץישעבייא

 135 ,128 ,71 ,67 -- לשרעה גרעבנזייא

 12 -- .ח .י גרעבנזייא

 99 -- על'הנח גרעבנזייא

 16 -- ןיוועל-טאטשנזייא

 233 ,85,.227 -- עבא השמ טאטשנזייא

 227 -- לאיטלפ טאטשנזייא

 247 -- לחר רעמענייא

 229 ,66 -- םהרבא גרעבנטלא

 66 -- דוד ןאמטלא

 16 -- ףסוי גרעבלא

 1923 -- אבוק גרעבלא

 16 -- עשזדע גרעבלא

 244 -- בר ,בד ןועמש קילאנא

 217 -- שרעה םהרבא אניסא

 84 -- םייהנ:ָא

 98 -- עקנאה לעַיא

 89 -- לשרעה גנאגפיוא

 228 -- ףסוי ןוקא
 229 ,227 ,80 ,25 ,13 -- רשא לשזרָא

 227 -- השמ לשזרָא

 80 -- לציא לשזרָא

 233 -- הילדג לשזרָא

 141 -- ןמלק לשזרָא

 212 -- ןמלק לעשזָא

 188 -- ךעשזרָא

 151 -- שטיוװָאנָארא

 183 -- לארשי קישטנאלרָא

 182,..198 -- ַיול קישטנאלרָא

 212 ,177 -- לטָאמ יקסנאלרָא
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 ב

 164 -- לרעב ןאנאגאב

 143 -- ךענעה שטיוועלאנאב
 229 -- יבצ רעסקָאב
 44 -- עגייפ יקסווָאכראב
 185 -- קחצי ןייטשנרָאב
 66 -- לוולעוו גראב

 16 -- הקבר גראב
 178 -- עשעצ ןיטשרוב
 80 -- לדנעמ רעייב
 229 -- ר"ד ןאמגרעב
 163 -- בייל ןאמגרעב
 16-411 ,66,-- ר"ד רעפלעב
 178. ,75 -- עקבאס שטיװָאקנעב
 179 -- קעלָאל שטיװָאקנעב
 163 -- םהרבא ןייטשולב
 164 :-- דוד ןייטשולב
 157 --.השמ רעכאילב
 219 -- ןבואר שזאכאילב
 135 ,13 -- םהרבא רעלסערב
 247,229 -- ןייטשנָארב

 ג

 184 -- והילא 'יקסנילעשזאג

 197 ,181 ,107 -- לטנָאי ןאמדלָאג

 66 -- לדנעמ טאלבדלָאג

 76 --"הרובד טאלבדלָאג

 118,122 ,115 -- קעינעה בראפדלָאג

 227 -- אביקע בראפדלָאג

 125 -- לָאטאנא בראפדלָאג

 158 -- בייל בראפדלאג

 158 --- הילדג בראפדלָאג

 226 -- אנינ בראפדלָאג

 160 -- עניצ בראפדלָאג

 199 -- ןתנ גרעבדלָאג



 162 -- רתסא גרעבדלָאג
 192 -- קעלעפ גרעבדלָאג

 13 -- עשוהי גרעבדלָאג
 17 -- לאומש םייח קאזדלָאג

 189 -- הרש רעגניפדלָאג

 180 -- ףלָאװ רעגניפדלָאג
 247 -- עדלָאג גנירדלָאג
 186 -- יקצילאג

 211 ,160 -- ןועמש שזראפראג

 211 -- םהרבא שזראבראג

 163 -- הימחנ יקסנאלצג
 166 ,99 -- לָאװצנאג

 162 -- עטנעי יקסווָאטוג

 9 -- דלָאגטוג
 13 -- ףסוי דלעגטוג

 226 ,13 -- יול דלעגטוג
 25 -- לארשי דלעגטוג

 08 --- עיסול ןייטשרוג

 99 -- אדיא ןייטָשרוג

 161 -- תאל ארוג

 184 -- לדנעמ השמ ארוג
 244 -- בייל הדוהי גרובצניג

 76 ,11 ,66 -- ר"ד יקסווָאזָאלג
 185 ,144 -- קעמָאר יקסווָאזאלג

 235 ,179 -- ןָאעל גרעבסקילג

 233 ,85 -- דוד ןתנ גרעבסקילג
 227 -- ףסוי יקציווארג

 244 -- יבר ,ןושרג

 247 -- הרש שיפבלעג

 233 ,186 -- דוד גרעבנירג

 35 -- לטַאמ גרעבנירג

 218 -- לאיחי גרעבנירג
 235 ,84 ,10 -- לרעמש גרעבנירג

 232 ,216 -- ןועמש .גרעבנירג

 66 -- ןָאעל גרעבנידג

 190 -- תידוהי גרעבנירג
 19 -- לווייֿפ ןאפשנירג

 16 --- אווע ןאּפשנירג

 245 -- םהרבא ןאּפשנירג

 186 ,76 -- עינָאעל ןאפשנירג
 218 -- סעזָאמ בראפנירג

 218 ,12 -- דוד בראפנירג

 218 -- ןמלז בראפנירג

 48 -- םהרבא גוצרעסאוו

 66 -- השמ דלאוונירג

 247 -- הרש דלאוונירג

 226 ,88 ,13 -- השמ עיבארג
 162 -- בקעי יצנאיארג

 211 -- עדוד עווָאטאנארג
 211 -- עגייפ עווָאטאנארג

 ֹד

 161 -- הנח קאבמָאד
 144 -- ל'םייח שטיוועקדוד

 162 -- לארשי שטיוועקדוד
 | 187 -- אוד
 194 -- עשטנח יקסנישזדעימישָאװד
 194 -- לטָאמ שָאװד
 194 -- עקׂשעּפ שָאװד
 194 -- עקלימש שָאװד

 194 -- עלעסָאי שָאוװד
 194 -- עלעיש שָאװד

 206 -- על'הרובד

 ה

 138 ,124 ,115 -- םוחנ טאטשרעבלאה

 138 ,124 ,115 -- לצרעה טאטשרעבלאה

 105 -- ןימינב טאטשרעבלאה

 179 -- השמ טאטשרעבלאה

 233 -- לטָאמ טאטשרעבלאה
 15 -- הרש בוטיםוי-טאטשרעבלאה
 186 ,164 ,98 -- םהרבא רעבלאה
 186 -- עשטיא רעבלאה

 186 -- ךלמ רעבלאה
 164 -- עקנאה רעבלאה
 151 -- בקעי שזאלדנאה
 237 -- ריאמ סקאווקינָאה
 163 -- לטָאמ ןאמרעבוה
 66 -- םענוב ןאמרעביה
 228 -- לחר רעלעה
 179 --- ןימינב ץרעה
 244 -- בר ,עלעשרעה

 ֹו

 169 -- ריאמ שטיװָאנאלָאװ

 135 -- הדוהי גרוברעסאוו



 48 -- םהרבא גוצרעסאוו
 135 -- הדוהי גוצרעסאוו
 151 -- ןויצ"ןב ןייטשרעסאוו
 247 -- הרש ןייטשקאוו
 193 -- רשא יקסוואשראוו
 ,11 ,65 ,2/ -- םוחנ קחצי ביורטנייוו
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 218 -- עינימ ביורטנייוו

 89 ,22 ,13 -- םהרבא לעפאנייוו

 13 -- שובייל ןייטשנייוו

 84 -- ןטראגנייוו

 199 -- לצעג גרעבסייוו

 154 -- לדיי םיוברעדנווו

 212 -- ףסוי םיוברעדנווו

 154 -- לרעב םיוברעדנווו

 162 -- בקעי קליוו

 181 -- יקסווָאקשטיװ

 144 -- עינשיוו

 185 -- ביל עינשיוו

 185 -- לארשי עינשיוו

 200 -- קחצי רעװאדָאלוװ

 200 -- לוולעוו רעװאדָאלוװ

 185 -- יקסרָאטאז

 144 -- ריאמ ןאמצלאז

 76 -- רתסא ןאמצלאז

 229 ,13 -- םולש ןאמצלאז

 185 ,144 ,18 ,16 -- אלָאל ןאמצלאז

 193 -- רתלא קילאקאז

 164 ,162 -- םולש ןייטשרעבליז

 195 -- הרובד ןייטשרעמנליז

 218 -- טיילגרענליז

 186 ,126 -- בקעי ןײטנָאז

 186 -- עפיעט ןײשנָאז

 186 -- עילחר ןײשנָאז

 185 -- ףסוי שטיווָארבוז

 18 -- ריאמ לא'יה' גייצנדייז

 82 -- לאומש גייצנדייז

 218 -- עב? גייצנדייז

 161 -- עשאכ אּפעשז

 9 -- יקסוװָאטָאלז

 ֹמ

 177 ,65 -- בקעי ןאמקאבאט

 189 -- קעלאס ןאמקאבאט

 158 -- לארשי שזאיצעדנאט

 ,73 ,11 ,66 -- ר"ד ,המלש םיובנענעט
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 226 ,16 ,13 -- בקעי םיובנענעכ

 12 -- היח םיובנענעט

 226 -- עשזור םיובנענעט

 ,179 ,11 ,67 -- לשרעה םיובנענעט

5, 239 

 227 -- לדוי םיובנענעט

 128 -- אדיא בוטיםוי-םיובנענעט

 211 ,165 -- הרובד ץנימכיט

 229 ,227 ,218 -- ףלָאװ רעּפאלקכוט

 76 -- עשעצ ןיקמעט

 232 ,219 -- השמ ןיקמעט

 162 -- עקלימש רענידלעפמעט

 226 ,76 ,13 -- לרעב עדָארבָאנראשט

 65 ,13 -- השנמ עדָארבָאנראשט

 85 -- ףסוי שרעה עדָארבָאנראשט

 32 -- עשטניּפ ךאשט

 99 -- עשטניד אקצובישט

 66 -- לרעב יקצובישט

 ּי

 52 -- המלש םייח ןָאלבאי

 66 -- לארשי ןָאלבאי

 99 -- אליל ןָאלבאי

 99 -- קעלאס ןָאלבאי

 99 -- עקנָארב ןָאלבאי

 99 -- עלעגייפ ןָאלבאי

 177 -- ףסוי שטיווָאקלבאי

 24 -- הרש שטיוװָאקלבאי

 151 -- לשרעה יקסו:ָאלבאי

 13 -- בקעי בוטדםוי

 54-- - בר ,עּפיל רזעילא בוט םוי
 174 ,53 -- שירעב בוטיםוי

 43 -- עשטלארשי בוטיסוי

 229 -- השמ ביטיםוי

 229 ,13 -- השמ ןביולגנעדוי

 228 -- שטיװעלעסָאי

 53 -- יבר ,עלעושוהי



 227 -- ךורב הפי

 227 -- יכדרמ הפי
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 216 -- ךענעה שטיוועלאנאכ

 200 -- לאומש יקסוואביכ

 218 -- עיזדאמ הנהכ

 157 -- ץכ

 ל
 236 .26 -- .וודא ,ףסוי יודנאל

 247 .118 ,78 --- עשזור יודנאל

 200 -- אקליל גרעבנעטואל

 178 -- לבייל קיטסול

 197 .183 ,178 -- דוד קיטסול

 66 -- דוד ןאמרעביל

 184 -- לרעב ןאמרעביל

 184 -- לאוי ןאמרעביל

 66 -  קיזייא רעקסּפיל

 245 ,227 -- רשא טנארוויל

 240 ,178 -- יבצ טנארוויל

 ,13 ,65 ,35 -- ר"ד ,קירנעה לעבעל
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 185 ,144 ,18 -- קעטיוו לעבעל

 247 -- עטנעי רעלדנעהרעדעל

 174 ,53 ,27 -- ןמחנ וועל

 99 -- עשיראמ ןיוועל

 107 ,99 -- אבוק ןיוועל

 99 -- עשזדנא ןיוועל

 72 -- בקעי ןיוועל

 193 -- עלעפ רעלדאךןיוועל

 235 -- רזעילא ןיוועל

 66 -- לאזי ןיוועל

 192 ,164 ,162 -- עקטאנ ןיוועל

 49 -- לאומש עטיוועל

 12 -- רתסא ןייטשנוועל

 מ

 229 ,227 -- הימחנ ןילַאמ

 13 -- השמ ןַאמלדנַאמ

 129 ,51 -- בייל םיױבלדנַאמ

 44 -- לבייל גייווצלדנַאמ

 199 -- הילדג שזרַאיצנָאמ

 227 -- דוד ןרעטשנגרָאמ

 84 -- ןיײבכרַאמ

 162 -- רעלימ

 218 -- לרעב ץנימ

 244 -- בר ,על'יכדרמ

 נ

 189 -- םהרבא ענרָאװדַאנ

 83 ,80 -- ילתפנ גרעבדלָאגיײנ

 218 -- שזדעיוושזדעינ

 244 -- יבר .דוד ןתנ

 ס

 135 -- ףסוי קינויָאדַאס

 65 -- לקנאי יקצָאנרַאס

 247 -- יקסלָאדָאכיס

 10 -- קיננעקוס

 247 -- עװָאלָאטס

 90 ,13 -- םהרבא ענשולס

 245 ,90 -- ןס י ענשולס

 247 ,117 -- רתסא רָאטקעַּפס

 227 -- הנח רָאטקעּפס

 174 -- ךלמ קינרבערס

 ע
 13 - המלש םהרבא רעדנעלגנע

 241 -- עביוט טַאלבלעּפע

 76 ,10 -- ןײטשּפע

 227 ,65 ,18 ,13 -- עשוהי ןַאמרעקע

 216 -- שירעב רעזייהקע

 פ

 229 .13 -- לשיפ יקסווָאּפָאּפ

 247 ,75 -- הנח שזרַאקעיּפ

 104 -- בקעי שזרַאקעיּפ

 161 -- ילא שזרַאקעיּכ

 151 -- לדיי שזראקעיפ

 151 -- ןסינ שזראקעיפ

 161 -- יכדרמ םייח יקסווָאקטַאיפ

 184 -- ןרהא ןַאמלרעּכ

 46 יי רייד ,וַאפּפ

 99 -- סנרּפ
 53 -- לבייל סעווירּפ



8 
 211 ,160 -- ןַאמרוֿפ

 162 -- דוד עווָאגיפ

 192 -- ןייטשלקניפ

 192 -- המלש רעבליזנייפ

 192 -- דוד רעבליזנייפ

 184 ,141 -- לרעמש ץלָאהנייפ

 228 -- ןישַאלפ

 13 - עשטוג רעטסרעפ

 247 -- ןַאמייוװ-רעטסרעפ

 105 -- ןַאמרעדעפ

 44 -- עקלאש ןייטשנעזלעפ

 247 -- הוח ןייטשנעזלעפ

 247 -- ַאינוינ ןייטשנעזלעפ

 247 -- הקבר ןייטשנעזלעפ

 247 -- קינװָאדַאימ-ןייטשנעזלעפ

 12 ,67 -- לאירזע ןאמדירפ

 16 -- עגייפ ןַאמדירפ

 99 -- ַאדיא ןַאמדירפ

 138 ,124 ,115 -- ןמלק ןַאמדירפ

 107 -- םהרבא ןאמדירפ

 89 ,12 -- לדוי ךירדירפ

 162 -- המלש ןַאמיירפ

 2233 -- ריאמ לעקנערפ

 220 -- לשיפ לעקנערפ

 ִצ

 ,124 ,115 ,105 ,89 -- ןויצ"ןב רעקוצ
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 200 -- לאירבג רעקוצ

 164 -- קילארשי רעקוצ

 247 -- לחר ןאמרעקוצ

 226 רשא ןאמרעקוצ

 144 -- ןייטשלגיצ

 72 -- םירפא קינלעצ

 ק
 138 ,115 -- קחצי ןאגאק

 164 -- השמ יקציוואק

 160 -- םהרבא ןטסאק

 220 -- רעטלא יקסנימאק

259 

 57 ,53 -- רדנס רָאטנַאק
 193 -- ענּפָאנָאק

 164 -- לטיג קַאינָאק

 211 -- עושוהי ןאלפאק

 192 -- לריצ ןאלפאק

 89 -- לשרעה רעצינעשזָאק

 247 -- ַאקצינרָאק

 29 -- רודגיבא עילּפָאטרַאק

 216 -- דוד בקעי אנָארָאק

 66 -- ףסוי םהרבא יקצינרָאק

 247 -- לחר ןרָאק
 205 -- הרש עדָארבָאנראשט-שטראק

 89 -- השמ שידק

 25 -- רשא םהרבא קעטַאיװק

 182 -- תידוהי דלאוונירג-קעטַאיװק

 185 -- השמ יקסנילעשיק

 247 -- רתסא אקסנילעשיק

 180 -- עינעה ןאמניילק

 211 -- לסּפעש רעכאמרעדיילק

 247 -- הרש רערעלניילק

 181 -- ןַאמלעק

 192 -- ףסוי רענערבלסעק

 107 ,23 לארשי ץעיווארק

 247 -- הנח שזרַאמַארק

 247 לטיג שזרַאמַארק

 65 -- השמ לעשזורק

 ר

 185 -- לרעב שטיוויָאניבַאר

 173 -- יבר ,לאיחי שטיוװָאניבַאר

 16 -- הרש שטיװָאניבַאר

 85 -- היעשי שטיוװָאניבַאר

 48 -- ןמחנ ןעימַאקיװָאגָאר

 185 ,144 -- הכרב יקסניװַאר

 165 -- עטיא יקסנישאדאר
 247 ,15 -- הכרב יקסנישאדאר

 71 ,66 ,20 -- השמ יקסניזדאר

 66 ,53 ,13 -- ףסוי םיובנזָאר

 164 -- דניקסיז םיובנזָאר

 44 -- חסּפ גרעבנזָאר

 200 -- לקראמ גרעבנזָאר

 13 -- לשרעה ןטרַאגנזָאר



 ,187 ,125 ,711 ,66 ,23י--- השמ ןײבטָאר
192 

 221 -- םינוב גרעבנעטָאר
 162 -- עשטיא גרעבטַאר

 193 -- טעמירפ דראבטָאר

 66 -- .ודַא .ןייטשניבור

 27 -- לאיתלּפ ןייטשניבור

 85 -- ל?ארשי ןייטשניביר

 245 --- דוד ןייטשניבור

 172 -- ףסוי ןיבור

 200 -- השמ יקזדור

 120 -- לדיי טַאיװקיוװָאשזור

 89 ,18 ,12 -- ריצמ אװעשזדַאצנָאזר

 53 -- ןועמש לעדיר

 220 ,18 -- שינאמ לעדיר

 245 ,53 -- רידגיבא לעדיר

 174 -- ךורב לעדיר

 229 ,12 -- ךונח קאביר

 241 -- לרעּפ ץַאביר

 152 -- ךלמ שזרַאמ-ר

 ֹש

 228 -- ַאטילאש

 195 -- ןועמש ןײשנַאש

 13 -- לדנעמ שרעה ָארינַאש

 76 -- עקנָארב ןַאמריּפַאש

 144 -- לגיופנסָאש

 211 לארשי רעטסיימלוש

 ,124 ,115 ,89 -- ריאמ עשטיא טחוש
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 76 ,11 ,66 -- ר"ד ,ץראווש

 195 -- ןרהא דרָאבצראווש

 186 -- עשטוג אוואלַאניש

 186 -- יליל אויאלאניש

 232 ,219 -- לשרעה עקפילש

 29 -- רזעילא עקפילש

 18 -- עלעקלארשי רעסָאלש

 229 -- ר"ד ,רעכיילש

 12 -- םייח רעפיילש

 104 -- על'םהרבא שמש

 161 בקעי לעדאפש

 226 ,13 -- ןרהא לדיפליּפש



 ָאטעג רעסיורג
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 :ט לא ה נניא

 -- -- -- -- םיובטסאמ לאוי ןופ רעטרעוו רָאּפ א

 שב א יא יי רבחמ ןופ טרָאװ א

 א א יי םייהא קירוצ

 = אי טאפ יט ליה עי תוברוח יד ףיוא

 תה החי היה יח היד יז יח יח חד סאג ענקנעיּפ

 חיה היי היה השח החח יח ךחח יח יח - סאג עקסניליק

 לא אט ליל דעט חטש ןקיליײה ןפיוא

 היה יה חד תיז יח יז == ז- םלוע-תיב ןטלא ןפיוא

 = הא יהיה יד ָאטעג ןסיורג ןיא ןץהעש עטצעל יד

 נא א יי יא ץאלּפ - גאלשמוא ןפיוא

 הי יה היד יז יז יה יד = קיטסיטאטס עקיטולב

 יב א טי יומא שב הי ָאטעג עסיורג סָאד

 = טי: בוא יב טי נט קעניר יראטס

 א יי אי א עיר סאג עגולד

 = יה יה יז יח יח יה יד יד י- טארנדוי

 נב א סעיצובירטנָאק

 יט יה יד דקלי טארנדוי ןופ ףוס רעשיגארט

 טא א בא אר אב לָאטיּפש - ָאטעג רעד

 עא א לשזרָא רשא

 היד היד ייד יי ליד יח יד יז יח טָאטש-טלא יד

 יי יד יה יד יד יד ָאטעג ןיא רעדניק ראפ רעדניק

 -- -- -= -- שרדמהיתיב םיבצק ןופ הברוח רעד יב

 -- == == == = == = יי הֹוקִמ רעקילַאמא רעד ןיא



 ָאטעג עניילק סָאד

 ןרעגאל - סטעברא

 היה יה יח הדת היד החח חיה יח ָאטעג םעניילק ןיא טיוט ןוא ןבעל

 = א א א א יי א טארנדוי רעיינ רעד

 ןיא געט עטצעל יד

 יקראב עשנעג

 געוו רעטצעל רעד

 היה היה היח היד היד יד ז= ָאטעג םעניילק

 6 222,242 עק{ נט{ -,-,---,,| ,,;} ||, 02 1100 2

 יא עי עי יא ןלייצרעד ענעבילבעגנבעל

 ןלייצרעד םייוג

 טא יא יא תוירזכא ןוא טייקדליוו ,םזידאס

 ןוא טעוועטארעג ןבָאה סָאװ ,םייוג
 הי יי = ןדיי טעדרָאמעג ןבָאה סָאװ ,םייוג

 = הי זיהן זיש יח היה היה יח יח יח -- תובָאירבק ףיוא

 הרות-דומלת

 == תםימותי * תרזצ

 20 אב יג א א ר = רימזה

 תוברת

 יי טאטע יט קה רוטע א רעטאאא קב אטא בי ןרטנייוו םוחנ קחצי

 יב יב יע א ראג א יודנאל ףסוי טאקָאוװדא

 לעבעל קירנעה ר"ד

 222 22226 22 6 0 2202 6 וי נ00-0({- י2=- םיובנענעט לשרעה

 היי היד היד ייד יח סנימלע-תיב יירד ץעלדעש ןיא לָאמא ןעוועג

 -- -- -- ץעלדעש ןיא עיגָאלָאריטראמ רעשידיי ןופ סעטאד

 ןעמענ ןופ לטעצכוז

118 

1211 

250 



 :רעדליב יד ןופ טלַאהניא

 ץעלדעש ןיא לוש עסיורג יד (

 קעניריירַאטס םייב רעױטרָאטעג (2

 םיתמ טריפ הלגעדָאטעג (3

 לשזרָא רשֲא (4

 עטיא יורפ ןייז טימ טאטשנזייא עבא השמ (5

 גוצ-ןטיוט רעקנילבערט םוצ טריפ ןעמ (6

 קי 5 7 26 יו יי יאד

 ןדיי עטרימוהסקע ןופ הרובק (8

 ןייטש-לָאמקנעד םייב (9

 דיּפסמ זיא לעדיר שינָאמ (0

 הרכזה- (1

 לכיימש רערעטיב רעטצעל רעד 2

 יקראב-עשנעג ןייק עקנארק ןוא עטלא טריפ ןעמ 2

 ץעלדעש ןיא טפַאשלעזעג-טידערק ןופ גנוטלאווראפ (4

 רערעל ןוא םינקסע-תוברת (5

 םימותי-תרזע ןופ רעדנירג 6

 ָאטעג םעניילק ןוא ןסיורג ןופ עטרַאק (7



 :ןרעלעפקורד עטקרעמַאב

 עכלעזא ןייז ףראד עכעלזא טָאטענָא ,ןביוא ןופ הרוש עט'15 ,9 טייז

 טזָאלעגנסיוא ןייז ףראד טזָאלעגסיױא טָאטשנָא .ןביוא ןופ הרוש עט-17 ,8

 שרדמהיתיב ןייז ףראד שדקמה'תיב טָאטשנָא ,ןביוא ןופ הרוש עט-6 6

 ןייז ןיגמ ןייז ףראד ןייז ןגמ טָאטשנָא ,ןביוא ןופ הרוש עטד7 7

 ןייז ןימזמ ןייז ףראד ייז ןימזמ טָאטשנָא ,ןביוא ןופ הרוש עט"17

 ןעיירט ןייז ףראד עיירט טָאטשנָא ,ןבייא ןופ הרוש עטי18 ,6

 הכבה-קמע ןייז ףראד הכבה טָאטשנָא ,ןביוא ןופ הרוש עטי15 3

7 

2 

// 

,,9 

,3 

.0 

,2 

,,5 

,,8 

,0 

,1 

,4 

,5 

,7 

,8 

,3 

,8 

,5 

,5 

,8 

,0 

,5 

 רעטעברא ןייז ףראד רעטערבא טָאטשנָא ,ןבייא ןופ הרוש עטס2
 ןפראוופיורא ןייז ףראד ןפראווסיורא טָאטשנָא ,ןטנוא ןופ הרוש עט'3
 ערעייז ןייז ףראד ערייז טָאטשנָא ,ןביוא ןופ הרוש עט'4
 ןייק ןייז ףראד ייק טָאטשנָא ,ןביוא ןופ הרוש עטיג1
 גוצרעסאוו ןייז ףראד גרוברעסאוו טָאטשנָא ,ןביוא ןופ הרוש עט'2
 ןענעז ןוא ןעמאזוצ ךיז ןטלאה :ןענעייל ךיז ףראד .ןטנוא ןופ הרוש עט2

 ןָאטעגנָא
 טייקכעליירפ ןייז ףראד טייקכעלרעייפ טָאטשנָא ,ןטנוא ןופ הרוש עט'3
 סָאטעג ןייז ףראד רעפרעד טָאטשנָא ,ןטנוא ןופ הרוש עטיפ
 6 ןייז ףראד 16 טָאטשנָא ,ןביוא ןופ הרוש עטס'0
 ןייז ןייז ףראד ייז טָאטשנָא ,ןביוא ןופ הרוש עטיג
 שטיווָאקלבאי ןייז ףראד שטיװָאנָאלבאי טָאטשנָא ,ןטנוא ןופ הרוש עט'0
 ןשטייד ןייז ףראד עשטייד טָאטשנָא ,ןביוא ןופ הרוש עטי3
 שטיוועלאנאכ ןייז ףראד שטיוועלאנאב טָאטשנָא ,ןטנוא ןופ הרוש עטי6
 קישטנַאלרָא ןייז ףראד קישטנארא טָאטשנָא ,ןביוא ןופ הרוש עט'י7
 רעבָא ןייז ףראד רעדָא טָאטשנָא ,ןטנוא ןופ הרוש עט"'2
 וליאכ הרות ותב דמלמה לכ :ןענעייל ךיז ףראד ןטניא ןופ הרוש עטיג

 תולפת הדמלמ
 גייצנדייז ןייז ףראד גייווצנעדייז טָאטשנָא ,ןטניא ןופ הרוש עט'7
 בוטש ןיד"תיב ןייז ףראד ןיד-תיב טָאטשנַא ,ןביוא ןופ הרוש עט'0
 בראפדלָאג ןייז ףראד קעינעה בראפדלָאג טָאטשנָא ,ןטנוא ןופ הרוש עטי8

 ךענעה |
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